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om risikoreduserende tiltak og styrkede biosikkerhetstiltak og systemer for tidlig påvisning knyttet til de 

risikoene viltlevende fugler utgjør for overføring av virus av høypatogen aviær influensa til fjørfe 

[meddelt under nummer K(2018) 5243](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa og 

om oppheving av direktiv 92/40/EØF(1), særlig artikkel 3 og artikkel 63 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Aviær influensa er en smittsom virussykdom hos fugler, herunder fjørfe. Infeksjoner med virus av aviær influensa hos 

tamfjørfe forårsaker to hovedformer av sykdommen, som skiller seg fra hverandre når det gjelder virusets virulens. Den 

lavpatogene formen gir vanligvis bare milde symptomer, mens den høypatogene formen fører til svært høy dødelighet 

hos de fleste fjørfearter. Denne sykdommen kan ha alvorlig innvirkning på helsen til tamme og viltlevende fugler og på 

lønnsomheten ved fjørfeavl. 

2) I direktiv 2005/94/EF er det fastsatt minstekrav til kontrolltiltak som skal iverksettes ved utbrudd av nevnte sykdom hos 

fjørfe eller andre fugler i fangenskap, og det er også fastsatt visse forebyggende tiltak med hensyn til overvåking og 

tidlig påvisning av aviær influensa. 

3) Viltlevende fugler, særlig trekkende vannfugler, er kjent for å være naturlige verter for virus av lavpatogen aviær 

influensa, som de bærer, vanligvis uten å vise tegn på sykdommen, under sine sesongbetonte forflytninger. Siden 2005 

har imidlertid virus av høypatogen aviær influensa (heretter kalt «HPAI») av undertype H5 vist seg å kunne infisere 

trekkfugler, som så kan spre disse virusene over lange avstander mellom kontinenter. 

4) Forekomsten av virus av aviær influensa, særlig HPAI-virus, hos viltlevende fugler utgjør en kontinuerlig trussel om 

direkte og indirekte introduksjon av disse virusene til driftsenheter der fjørfe eller andre fugler i fangenskap holdes, 

særlig i forbindelse med trekkfuglenes sesongforflytninger, med risiko for påfølgende virusspredning fra en smittet 

driftsenhet til andre driftsenheter, noe som kan forårsake betydelige økonomiske tap. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vedtok 14. september 2017 en omfattende vitenskapelig 

uttalelse om aviær influensa(2) som bekrefter at den strenge gjennomføringen av biosikkerhetstiltak spiller en viktig 

rolle i å forebygge spredning av HPAI-virus fra viltlevende fugler til fjørfe og andre fugler i fangenskap (heretter kalt 

«EFSAs uttalelse fra 2017»). 

6) EFSAs uttalelse fra 2017 inneholder en oversikt over de mest relevante biosikkerhetstiltakene som skal anvendes 

kontinuerlig i forskjellige systemer for fjørfehold, herunder små driftsenheter. Den fastslår dessuten at visse generelle 

biosikkerhetsprinsipper gjelder for driftsenheter for fjørfe, mens hver driftsenhets særskilte egenskaper må tas i 

betraktning for å optimalisere beskyttelsen på grunnlag av sakkyndige råd. 

7) I EFSAs uttalelse fra 2017 vurderes og identifiseres risikoer for introduksjon av HPAI-virus til driftsenheter for fjørfe, 

for eksempel der tamender og -gjess holdes sammen med andre fjørfearter, og risikoene knyttet til visse aktiviteter, for 

eksempel utsetting av fjørfe for å gjenoppbygge fugleviltbestanden, og det foreslås tiltak for å redusere disse risikoene.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 14.8.2018, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EUT L 10 av 14.1. 2006, s. 16. 

(2) EFSA Journal 2017;15(10):4991. 

2020/EØS/36/01 
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8) EFSAs uttalelse fra 2017 konkluderte med at passiv overvåking av viltlevende fugler er den mest effektive metoden for 

tidlig påvisning av HPAI-virus hos viltlevende fugler dersom infisering med HPAI-viruset er knyttet til dødelighet, og 

det ble anbefalt prøvetaking og laboratorieundersøkelser av målarter av viltlevende fugl. Senere offentliggjorde EFSA 

en liste over målarter av viltlevende fugl i sin vitenskapelige rapport om aviær influensa som ble godkjent 18. desember 

2017(1). 

9) I en vitenskapelig rapport om aviær influensa som ble godkjent 22. mars 2018(2), oppga EFSA at det ikke er rapportert 

om tilfeller av infeksjoner hos mennesker på grunn av A(H5N8) eller de nye A(H5N5)- og A(H5N6)-virusene, som 

utgjør en omgruppering av A(H5)-clade-2.3.4.4-virus med lokale europeiske virus som avgir N5- eller N6-genet. 

A(H5N8)-, A(H5N5)- og A(H5N6)-virus anses for å være hovedsakelig tilpasset fuglearter. 

10) EFSAs uttalelse fra 2017 konkluderte også med at det i visse epidemiologiske situasjoner kan være hensiktsmessig at 

medlemsstatene midlertidig forsterker visse forebyggende tiltak rundt det stedet der HPAI-virusinfeksjonen er bekreftet 

hos en viltlevende fugl eller i dens avføring, særlig for å vurdere om det har forekommet overføring til driftsenheter for 

fjørfe, og om det på effektiv måte gjennomføres biosikkerhetstiltak for å hindre introduksjon av virus. 

11) For å fokusere på de fuglepopulasjonene som er mest utsatt for risiko for aviær influensa, og for å sikre at tiltakene 

fastsatt i denne beslutning er effektive, bør det derfor treffes visse forebyggende tiltak rettet mot driftsenheter der det 

holdes fjørfe. 

12) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/263(3) er det fastsatt risikoreduserende tiltak og styrkede 

biosikkerhetstiltak for å redusere risikoen for overføring av HPAI-virus fra viltlevende fugler til fjørfe ved at direkte og 

indirekte kontakt mellom disse populasjonene forhindres, og det kreves at medlemsstatene identifiserer de områdene på 

sitt territorium som er særlig utsatt for risiko for introduksjon av HPAI-virus til driftsenheter der fjørfe eller andre fugler 

i fangenskap holdes (heretter kalt «høyrisikoområder»), idet det tas hensyn til blant annet den epidemiologiske 

situasjonen og særlige risikofaktorer. Nevnte gjennomføringsbeslutning gjaldt til 30. juni 2018. 

13) Tiltakene fastsatt i gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/263 bør derfor gjennomgås, idet det tas hensyn til den aktuelle 

epidemiologiske situasjonen hos fjørfe, andre fugler i fangenskap og viltlevende fugler i Unionen og i risikorelevante 

tredjestater, EFSAs uttalelse fra 2017 og etterfølgende vitenskapelige rapporter om aviær influensa og medlemsstatenes 

erfaringer fra gjennomføringen av tiltakene fastsatt i nevnte gjennomføringsbeslutning. 

14) På bakgrunn av den aktuelle faren for overføring av HPAI-virus fra smittede viltlevende fugler og risikoen for utbrudd i 

driftsenheter der fjørfe eller andre fugler i fangenskap holdes, bør det derfor fastsettes ajourførte tiltak i denne 

beslutning, idet det tas hensyn til resultatene av gjennomgåelsen av gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/263. 

15) De erfaringene som er gjort ved gjennomføringen av tiltakene fastsatt i gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/263, viser 

at det er nødvendig med visse unntak fra risikoreduserende tiltak og styrkede biosikkerhetstiltak for at de enkelte 

medlemsstatene skal kunne tilpasse disse tiltakene til den vekslende epidemiologiske situasjonen. 

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

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne beslutning fastsettes risikoreduserende tiltak, visse styrkede biosikkerhetstiltak og systemer for tidlig påvisning 

knyttet til de risikoene som viltlevende fugler utgjør for introduksjon av virus av høypatogen aviær influensa (HPAI) i 

driftsenheter, samt tiltak for å øke bevisstheten blant eiere og andre aktører i fjørfesektoren om disse risikoene og om 

nødvendigheten av å gjennomføre eller styrke biosikkerhetstiltak ved deres driftsenheter.  

  

(1) EFSA Journal 2017;15(12):5141. 

(2) EFSA Journal 2018;16(3):5240. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/263 av 14. februar 2017 om risikoreduserende tiltak og styrkede biosikkerhetstiltak 

og systemer for tidlig påvisning knyttet til de risikoene viltlevende fugler utgjør for overføring av virus av høypatogen aviær influensa til 

fjørfe (EUT L 39 av 16.2.2017, s. 6). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning gjelder definisjonene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 2005/94/EF. 

Artikkel 3 

Identifikasjon av høyrisikoområder for introduksjon og spredning av HPAI-virus 

1. Medlemsstatene skal identifisere de områdene på sitt territorium som er utsatt for særlig risiko for introduksjon av HPAI-

virus til driftsenheter (heretter kalt «høyrisikoområder»), idet det tas hensyn til 

a) risikofaktorene for introduksjon av HPAI-virus til driftsenheter, særlig med hensyn til 

i) deres geografiske beliggenhet i områder i medlemsstatene der trekkfugler passerer, eller der disse fuglene hviler under 

sine forflytninger etter å ha kommet inn i Unionen, særlig via de nordøstre og østre trekkrutene, 

ii) deres nærhet til våtmarksområder, dammer, sumper, innsjøer, elver eller havet, der trekkfugler, særlig i ordenene 

Anseriformes og Charadriiformes, kan samle seg og mellomlande, 

iii) deres geografiske beliggenhet i områder med høy tetthet av trekkfugler, særlig vannfugler, 

iv) fjørfe som holdes i utendørs driftsenheter, der kontakt mellom viltlevende fugler og fjørfe ikke kan hindres eller 

bringes under tilstrekkelig kontroll, 

v) nåværende og tidligere funn av HPAI-virus hos fjørfe, andre fugler i fangenskap og viltlevende fugler, 

b) risikofaktorene for spredning av HPAI-virus i driftsenheter og mellom driftsenheter, særlig dersom 

i) driftsenhetene ligger i et område med høy tetthet av driftsenheter, særlig driftsenheter der det holdes ender og gjess og 

fjørfe med tilgang til friluft, 

ii) det er hyppige forflytninger av kjøretøyer som transporterer fjørfe og personer innenfor og fra driftsenheter, og hyppig 

annen direkte og indirekte kontakt mellom driftsenheter, 

c) risikovurderinger og vitenskapelig rådgivning fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og fra 

nasjonale og internasjonale risikovurderingsorganer om betydningen av spredningen av HPAI-virus via viltlevende fugler, 

d) resultatene av overvåkingsprogrammer gjennomført i samsvar med artikkel 4 i direktiv 2005/94/EF. 

2. Medlemsstatene skal sikre at berørte parter i fjørfesektoren, herunder små driftsenheter, underrettes på den mest 

hensiktsmessige måten om avgrensingen av høyrisikoområdene identifisert i samsvar med nr. 1. 

3. Medlemsstatene skal kontinuerlig vurdere omfanget av avgrensingen av høyrisikoområdene. 

Artikkel 4 

Risikoreduserende tiltak og styrkede biosikkerhetstiltak 

1. Medlemsstatene skal kontinuerlig overvåke den spesifikke epidemiologiske situasjonen på sitt territorium, idet de også tar 

hensyn til farene forbundet med funn av høypatogen aviær influensa hos fjørfe, andre fugler i fangenskap og viltlevende fugler i 

andre medlemsstater og nærliggende tredjestater, samt risikovurderingene nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c). 

2. Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige og gjennomførbare tiltak i høyrisikoområder for å redusere risikoen for 

overføring av HPAI-virus fra viltlevende fugler til fjørfe. 

3. De risikoreduserende tiltakene og styrkede biosikkerhetstiltakene skal ta sikte på å forhindre at viltlevende fugler, særlig 

trekkende vannfugler, kommer i direkte eller indirekte kontakt med fjørfe, særlig ender og gjess.  
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4. Avhengig av vurderingen av den epidemiologiske situasjonen nevnt i nr. 1 skal medlemsstatene forby følgende aktiviteter 

i høyrisikoområder: 

a) Hold av ender og gjess sammen med andre fjørfearter, med mindre 

i) risikoen for introduksjon av virus anses som ubetydelig på grunn av driftsenhetens egenskaper og iverksatte 

risikoreduserende tiltak som vedkommende myndighet anser som tilstrekkelige, eller 

ii) andre fjørfearter enn ender og gjess brukes som kontrolldyr i samsvar med vedkommende myndighets bestemmelser. 

b) Hold av fjørfe i friluft, med mindre 

i) fjørfeet er beskyttet mot kontakt med viltlevende fugler med nett, tak, tekstildekker eller andre egnede midler som 

forhindrer kontakt, eller 

ii) fjørfeet gis fôr og vann innendørs eller under et dekke som i tilstrekkelig grad hindrer at viltlevende fugler kommer inn, 

og dermed at viltlevende fugler kommer i kontakt med fjørfeets fôr eller vann. 

c) Bruk av utendørs vannreservoarer til fjørfe, med mindre det er påkrevd for visse typer fjørfe av dyrevelferdshensyn og 

reservoarene er tilstrekkelig skjermet mot viltlevende fugler. 

d) Forsyning av fjørfe med vann fra overflatevannreservoarer som kan nås av viltlevende fugler, med mindre vannet 

gjennomgår en behandling som sikrer inaktivering av virus av aviær influensa. 

e) Samling av fjørfe og andre fugler i fangenskap på markeder, oppvisninger, utstillinger og kulturarrangementer, med mindre 

slike begivenheter organiseres og styres på en slik måte at risikoen for at potensielt smittede fugler sprer virus til andre 

fugler, reduseres til et minimum. 

f) Bruk av lokkefugler av ordenene Anseriformes og Charadriiformes, med mindre de brukes innenfor rammen av et 

overvåkingsprogram for aviær influensa gjennomført i samsvar med artikkel 4 i direktiv 2005/94/EF, forskningsprosjekter, 

ornitologiske undersøkelser eller andre aktiviteter som vedkommende myndighet tillater. 

g) Utsetting av fjørfe for å gjenoppbygge fugleviltbestander, med mindre det tillates av vedkommende myndigheter under 

forutsetning av at 

i) disse aktivitetene er atskilt fra andre driftsenheter, og 

ii) fjørfeet beregnet på gjenoppbygging er testet virologisk i samsvar med nr. 4 bokstav a) i kapittel IV i 

diagnosehåndboken for aviær influensa i vedlegget til kommisjonsvedtak 2006/437/EF(1) med negative resultater for 

aviær influensa på prøver tatt fra hver produksjonsenhet innen 48 timer før utsettingen. 

5. Medlemsstatene kan på grunnlag av den regelmessige gjennomgåelsen av tiltakene i samsvar med artikkel 5 utvide eller 

begrense virkeområdet og gjennomføringsperioden for de risikoreduserende tiltakene og de styrkede biosikkerhetstiltakene 

nevnt i nr. 4. 

6. Medlemsstatene skal oppmuntre fjørfesektoren til å støtte opplæringsaktiviteter for fjørfeeiere om risikoreduserende tiltak 

og styrkede biosikkerhetstiltak, til å utvikle biosikkerhetsplaner som er spesifikke for driftsenhetene, og til å overvåke 

gjennomføringen av biosikkerhetstiltak. 

Artikkel 5 

Opprettholdelse og gjennomgåelse av risikoreduserende tiltak og styrkede biosikkerhetstiltak i høyrisikoområder 

1. Medlemsstatene skal opprettholde de tiltakene som er iverksatt i henhold til artikkel 4 nr. 4 i høyrisikoområdene, så lenge 

den forhøyede risikoen for introduksjon og spredning av HPAI-virus varer på deres territorium. 

2. Medlemsstatene skal regelmessig gjennomgå tiltakene de har truffet i henhold til artikkel 4 nr. 4, for å justere og tilpasse 

dem til den rådende epidemiologiske situasjonen, særlig med hensyn til de risikoene som viltlevende fugler utgjør.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2006/437/EF av 4. august 2006 om godkjenning av en diagnosehåndbok for aviær influensa som fastsatt i rådsdirektiv 

2005/94/EF (EUT L 237 av 31.8.2006, s. 1). 
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3. Medlemsstatene skal basere gjennomgåelsen nevnt i nr. 2 på en vurdering av følgende faktorer: 

a) Utviklingen av sykdomssituasjonen for viltlevende fugler, den epidemiologiske kurven, særlig antall nye infeksjoner per 

tidsenhet, kartleggingen av positive og negative funn og infeksjonens dynamikk. 

b) Forekomsten av arter av viltlevende trekkfugler og stamfugler, særlig de som er identifisert som målarter for overvåking av 

aviær influensa. 

c) Forekomsten av HPAI-utbrudd hos fjørfe og andre fugler i fangenskap, særlig som følge av primærintroduksjon av virus fra 

viltlevende fugler. 

d) Påvisning av HPAI hos fjørfe, andre fugler i fangenskap og viltlevende fugler under den løpende overvåkingen. 

e) HPAI-virusets undertype(r), virusutviklingen og den potensielle betydningen for menneskers helse. 

f) Den epidemiologiske situasjonen for HPAI hos viltlevende fugler, fjørfe og andre fugler i fangenskap på territoriet til 

nærliggende medlemsstater og tredjestater samt risikovurderinger som foretas av EFSA og nasjonale og internasjonale 

risikovurderingsorganer. 

g) Graden av gjennomføring og effektivitet av tiltakene fastsatt i denne beslutning. 

Artikkel 6 

Bevisstgjøringstiltak 

Medlemsstatene skal sikre at det iverksettes nødvendige tiltak for å øke bevisstheten blant berørte parter i fjørfesektoren, 

herunder små driftsenheter, om risikoene for introduksjon av HPAI-virus i driftsenheter, og på best mulig måte gi dem de mest 

hensiktsmessige opplysningene om risikoreduserende tiltak og styrkede biosikkerhetstiltak som fastsatt i artikkel 4, særlig tiltak 

som skal gjennomføres i høyrisikoområder. 

Medlemsstatene skal også øke bevisstheten hos grupper som deltar i aktiviteter knyttet til ville dyr, herunder ornitologer, 

fuglekikkere og jegere. 

Artikkel 7 

Systemer for tidlig påvisning i fjørfeflokker 

1. Medlemsstatene skal innføre eller forsterke eksisterende systemer for tidlig påvisning med sikte på at eierne raskt melder 

fra til vedkommende myndighet om ethvert tegn på forekomst av HPAI-virus i flokker av fjørfe i driftsenheter i høyrisiko-

områder. 

2. I systemene nevnt i nr. 1 skal, som et minimum, betydelig nedgang i fôr- og vanninntaket og i eggproduksjonen, økt 

observert dødelighet og eventuelle kliniske tegn eller post mortem-lesjoner som kan tyde på forekomst av HPAI-virus, anses 

som relevante indikasjoner på sykdom, idet det tas hensyn til at det er variasjon i disse parametrene mellom ulike fjørfearter og 

produksjonstyper. 

Artikkel 8 

Økt overvåking av viltlevende fugler 

1. Medlemsstatene skal sikre at økt overvåking av viltlevende fuglebestander og ytterligere overvåking av døde eller syke 

fugler skjer i samsvar med retningslinjene for gjennomføring av overvåkingsprogrammer for aviær influensa hos viltlevende 

fugler fastsatt i vedlegg II til kommisjonsbeslutning 2010/367/EU(1), vedtatt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i direktiv 

2005/94/EF. 

2. Medlemsstatene kan ved prøvetaking og laboratorieundersøkelser av viltlevende fugler rette seg inn mot arter og 

geografiske områder som tidligere ikke har vært berørt av HPAI. 

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2010/367/EU av 25. juni 2010 om medlemsstatenes gjennomføring av overvåkingsprogrammer for aviær influensa 

hos fjørfe og viltlevende fugler (EUT L 166 av 1.7.2010, s. 22). 
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Artikkel 9 

Ytterligere midlertidige tiltak ved bekreftet forekomst av HPAI hos viltlevende fugler 

1. Dersom forekomst av HPAI-virus bekreftes med prøver tatt fra én eller flere viltlevende fugler eller deres avføring, og 

dersom det er fastslått økt risiko for introduksjon av virus til driftsenheter eller mulig risiko for menneskers helse, skal 

medlemsstatene treffe ytterligere midlertidige tiltak i nærområdet rundt nevnte funn, som skal omfatte 

a) gjennomføring av risikoreduserende tiltak og styrkede biosikkerhetstiltak i samsvar med artikkel 4, 

b) økt overvåking av viltlevende fugler i samsvar med artikkel 8, 

c) om nødvendig epidemiologiske undersøkelser og besøk på driftsenheter, herunder eventuelt prøvetaking og testing for 

HPAI, 

d) innføring og styrking av systemer for tidlig påvisning i samsvar med artikkel 7. 

2. Medlemsstatene kan begrense anvendelsen av noen av tiltakene nevnt i nr. 1 dersom vedkommende myndighet anser 

risikoen for introduksjon av HPAI-viruset for å være ubetydelig for visse deler av deres territorium eller visse typer 

driftsenheter. 

Artikkel 10 

Overholdelse og opplysningsplikt 

1. Medlemsstatene skal sørge for overvåking av eiernes og fjørfesektorens gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette vedtak. 

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene innenfor rammen av Den faste komité for 

planter, dyr, næringsmidler og fôr om de tiltakene de treffer for å etterkomme denne beslutning. 

Artikkel 11 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1550 

av 16. oktober 2018 

om fornyet godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser og oppfôringssvin 

og om oppheving av forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 (innehaver av godkjenningen: DSM 

Nutritional Products Ltd)(*) 

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) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi og endre slik godkjenning. 

2) Benzosyre ble godkjent i ti år som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1730/2006(2) og for oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1138/2007(3). 

3) I samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt en søknad fra innehaveren av disse tillatelsene 

om fornyelse av godkjenningen av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer, både for avvente smågriser og for 

oppfôringssvin, med anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien «avlstekniske 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») fastslo i sin uttalelse av 28. november 2017(4) 

at søkeren har framlagt opplysninger som viser at tilsetningsstoffet oppfyller vilkårene for godkjenning. Vurderingen av 

benzosyre viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Godkjenningen 

for dette tilsetningsstoffet bør derfor fornyes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

5) Som følge av fornyelsen av godkjenningen av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget 

til denne forordning bør forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 oppheves. 

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 

Godkjenningen av tilsetningsstoffet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjons-

gruppen «andre avlstekniske tilsetningsstoffer», fornyes på vilkårene som er fastsatt i vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 260 av 17.10.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2019 av 8. februar 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. 1730/2006 av 23. november 2006 om godkjenning av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer (EUT L 325 av 24.11.2006, s. 9). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1138/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av ny bruk av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff 

i fôrvarer (EUT L 256 av 2.10.2007, s. 8). 

(4) EFSA Journal 2017;15(12):5093. 

2020/EØS/36/02 
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Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 oppheves. 

Artikkel 3 

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 16. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (forbedring av de avlstekniske parametrene vektøkning eller forholdet mellom 

vektøkning og fôrinntak) 

4d210 DSM 

Nutritional 

Products Ltd 

Benzosyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Benzosyre (≥ 99,9 %) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Benzenkarboksylsyre, fenylkarboksylsyre, 

C7H6O2 

CAS-nummer: 65-85-0 

Øvre grenseverdi for urenheter: 

Ftalsyre: ≤ 100 mg/kg 

Bifenyl: ≤ 100 mg/kg 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av samlet mengde 

benzosyre i tilsetningsstoffet: 

— Titrering med natriumhydroksid (Den 

europeiske farmakopé, monografi 

0066) 

Til mengdebestemmelse av benzosyre i 

premikser og fôrvarer: 

— Reversfase 

høytrykksvæskekromatografi 

kombinert med UV-påvisning (RP-

HPLC/UV) — metode basert på 

ISO9231:2008 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Benzosyre (≥ 99,9 %) 

Smågriser 

(avvente) 

— 5 000 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Laveste anbefalte dose: 5 000 mg/kg fullfôr. 

3. Tilsetningsstoffet skal ikke brukes sammen med 

andre kilder til benzosyre eller benzoater. 

4. I bruksanvisningen skal følgende angis: 

«Tilskuddsfôr som inneholder benzosyre, skal 

ikke gis direkte til avvente smågriser eller 

oppfôringssvin. 

Tilskuddsfôr skal blandes grundig med andre 

fôrmidler i dagsrasjonen.» 

5. Til bruk til avvente smågriser på opptil 35 kg. 

6. 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 øye- 

og hudvern. 

5. november 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

Benzenkarboksylsyre, fenylkarboksylsyre, 

C7H6O2 

CAS-nummer: 65-85-0 

Øvre grenseverdi for urenheter: 

Ftalsyre: ≤ 100 mg/kg 

Bifenyl: ≤ 100 mg/kg 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av samlet mengde benzo-

syre i tilsetningsstoffet: 

— Titrering med natriumhydroksid (Den 

europeiske farmakopé, monografi 

0066) 

Til mengdebestemmelse av benzosyre i 

premikser og fôrvarer: 

— Reversfase høytrykksvæskekroma-

tografi kombinert med UV-påvisning 

(RP-HPLC/UV) — metode basert på 

ISO9231:2008 

     

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (pH-senkende i urin). 

4d210 DSM 

Nutritional 

Products Ltd 

Benzosyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Benzosyre (≥ 99,9 %) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Benzenkarboksylsyre, fenylkarboksylsyre, 

C7H6O2 

Oppfôrings-

svin 

5 000 10 000 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Tilsetningsstoffet skal ikke brukes sammen med 

andre kilder til benzosyre eller benzoater. 

5. november 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   CAS-nummer: 65-85-0 

Øvre grenseverdi for urenheter: 

Ftalsyre: ≤ 100 mg/kg 

Bifenyl: ≤ 100 mg/kg 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av samlet mengde benzo-

syre i tilsetningsstoffet: 

— Titrering med natriumhydroksid (Den 

europeiske farmakopé, monografi 

0066) 

Til mengdebestemmelse av benzosyre i 

premikser og fôrvarer: 

— Reversfase høytrykksvæskekromato-

grafi kombinert med UV-påvisning 

(RP-HPLC/UV) — metode basert på 

ISO9231:2008 

   3. I bruksanvisningen skal følgende angis: 

«Tilskuddsfôr som inneholder benzosyre, skal 

ikke gis direkte til avvente smågriser eller 

oppfôringssvin. 

Tilskuddsfôr skal blandes grundig med andre 

fôrmidler i dagsrasjonen.» 

4. 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 øye- 

og hudvern. 

 

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

 



Nr. 36/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2018/1027 

av 19. juli 2018 

om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF med hensyn til isolasjonsavstander for Sorghum spp.(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(1), særlig artikkel 21a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vilkårene for produksjon av såkorn fastsatt i direktiv 66/402/EF er basert på internasjonale standarder vedtatt av OECDs 

(Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) såvareordning. 

2) På OECDs årlige møte i 2017 om såvareordninger ble standarden for isolasjonsavstander for dyrking av Sorghum spp. 

endret, særlig for å ta hensyn til områder der forekomsten av S. halepense eller S. sudanense utgjør en særlig fare for 

kryssbestøvning. 

3) Direktiv 66/402/EØF bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 66/402/EØF 

Vedlegg I til direktiv 66/402/EØF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2018 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 1. januar 2019. 

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 umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de 

vedtar på det området dette direktiv omhandler. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 20.7.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 

2020/EØS/36/03 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 66/402/EØF skal nr. 2 lyde: 

«2. Vekstene skal være i samsvar med følgende standarder når det gjelder avstand til nærliggende pollenkilder som kan 

føre til uønsket fremmedbestøvning: 

Vekst Minste avstand 

Phalaris canariensis, Secale cereale unntatt hybrider:  

— ved produksjon av basisfrø 300 m 

— ved produksjon av sertifisert frø 250 m 

Sorghum spp.  

— ved produksjon av basisfrø(*) 400 m 

— ved produksjon av sertifisert frø(*) 200 m 

  

xTriticosecale, selvbestøvende sorter  

— ved produksjon av basisfrø 50 m 

— ved produksjon av sertifisert frø 20 m 

Zea mays 200 m 

(*) I områder der forekomsten av S. halepense eller S. sudanense utgjør en særlig fare for kryssbestøvning, gjelder følgende: 

a) Vekster beregnet på produksjon av basisfrø av Sorghum bicolor eller hybrider av denne må isoleres minst 800 m fra enhver 

kilde til bestøvning med slik pollen. 

b) Vekster beregnet på produksjon av sertifisert frø av Sorghum bicolor eller hybrider av denne må isoleres minst 400 m fra 

enhver kilde til bestøvning med slik pollen. 

Dersom det er tilstrekkelig beskyttelse mot all uønsket fremmedbestøvning, kan det ses bort fra minsteavstandene 

angitt i tabellen ovenfor. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2018/1028 

av 19. juli 2018 

om retting av gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF med hensyn til 

oppføring av nye arter og det botaniske navnet på arten Lolium x boucheanum Kunth(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 21a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På grunn av en skrivefeil i Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109(2), som endret direktiv 66/401/EØF, 

ble fotnotehenvisning «(1)» ved en feiltakelse slettet fra posten «Poaceae (Gramineae)». Som følge av dette er det ikke 

lenger mulig for medlemsstatene å tillate at største partivekt økes til 25 tonn når vedkommende myndighet har godkjent 

leverandøren for dette formål. 

2) Det relevante vedlegget til gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 bør derfor rettes. 

3) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 

Vedlegget til gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2018 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 1. januar 2019. 

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 umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de 

vedtar på det området dette direktiv omhandler. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 20.7.2018, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 av 1. desember 2016 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF med hensyn til 

oppføring av nye arter og det botaniske navnet på arten Lolium x boucheanum Kunth (EUT L 327 av 2.12.2016, s. 59). 

2020/EØS/36/04 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I nr. 2 i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109, som endrer vedlegg III til rådsdirektiv 

66/401/EØF, erstattes posten for «Poaceae (Gramineae)» i første kolonne i tabellen med følgende post med tilhørende fotnote: 

«Poaceae (Gramineae)(1) 

  

(1) Største partivekt kan økes til 25 tonn dersom vedkommende myndighet har godkjent leverandøren for dette formål.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1587 

av 22. oktober 2018 

om tilbakekalling av utpekingen av Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, som EU-referanselaboratorium 

for restmengder oppført i gruppe B 3) bokstav c) i vedlegg I til rådsdirektiv 96/23/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

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

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

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

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

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), særlig artikkel 93 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Istituto Superiore di Sanità i Roma er oppført i del I nr. 12 bokstav d) i vedlegg VII til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 882/2004(2) som utpekt EU-referanselaboratorium (heretter kalt «EU-referanselaboratorium») 

for restmengder som er oppført i gruppe B 3) bokstav c) i vedlegg I til rådsdirektiv 96/23/EF(3). 

2) Forordning (EU) nr. 2017/625 opphever forordning (EF) nr. 882/2004 og fastsetter nye regler for offentlig kontroll, 

herunder for beslutningen om opprettelse og utpeking av EU-referanselaboratorier. Artikkel 92 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 2017/625 fastsetter at Kommisjonen regelmessig skal gjennomgå EU-referanselaboratorienes mandat og virksomhet. 

3) Ettersom det ble ansett som hensiktsmessig å slå sammen EU-referanselaboratoriets virksomhet når det gjelder grunnstoffer 

og nitrogenforbindelser i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse til ett EU-referanselaboratorium, ble DTU 

Fødevareinstituttet i København, Danmark ved kommisjonsforordning (EU) 2018/192(4) utpekt til EU-referanse-

laboratorium for metaller og nitrogenforbindelser i fôrvarer og næringsmidler. Ettersom virksomheten ved dette EU-

referanselaboratoriet overlapper med virksomheten ved EU-referanselaboratoriet for restmengder oppført i gruppe B 3) 

bokstav c) i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, har nå to EU-referanselaboratorier ansvaret for analyse av grunnstoffer i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse. Utpekingen av Istituto Superiore di Sanità i Roma som EU-referanselaboratorium 

for restmengder oppført i gruppe B 3) bokstav c) i vedlegg I til direktiv 96/23/EF bør derfor tilbakekalles. Del I i vedlegg 

VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor endres. 

4) Ettersom arbeidsprogrammet til Istituto Superiore di Sanità i Roma ble godkjent av Kommisjonen for perioden  

1. januar 2018 til 31. desember 2018, og denne virksomheten ble tildelt et tilskudd, bør denne forordning få anvendelse 

når virksomhetsperioden er utløpt. 

5) 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 264 av 23.10.2018, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2019 av 8. februar 2019 

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

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 95 av 7.4. 2017, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmid-

delregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende 

dyr og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT  

L 125 av 23.5.1996, s. 10). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2018/192 av 8. februar 2018 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004 med hensyn til EU-referanselaboratorier for forurensende stoffer i fôrvarer og næringsmidler (EUT L 36 av 9.2.2018, s. 15). 

2020/EØS/36/05 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Utpekingen av Istituto Superiore di Sanità i Roma som EU-referanselaboratorium for restmengder oppført i gruppe B 3) 

bokstav c) i vedlegg I til direktiv 96/23/EF tilbakekalles. 

I del I nr. 12 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 utgår bokstav d). 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 22. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/685 

av 3. mai 2018 

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

til øvre grenseverdier for rester av abamektin, øl, fluopyram, fluksapyroksad, maleinhydrasid, 

sennepsfrøpulver og teflutrin i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av råds-

direktiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 5 nr. 1 og artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av abamektin og maleinhydrasid er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. 

Øvre grenseverdier for rester av fluopyram, fluksapyroksad og teflutrin er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte 

forordning. Når det gjelder øl og sennepsfrøpulver, er det ikke fastsatt særlige øvre grenseverdier, og stoffene er heller 

ikke oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, og standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) 

får derfor anvendelse. 

2) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på bananer av et plantevernmiddel som 

inneholder det aktive stoffet abamektin, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en 

søknad om endring av de gjeldende øvre grenseverdiene. 

3) Når det gjelder fluopyram, er det inngitt en slik søknad for portulakk. Når det gjelder fluksapyroksad, er det inngitt en 

slik søknad for tropiske rot- og knollvekster, andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete, pipeløk, blomsterkål, 

rosenkål, hodekål, salat og salatplanter, spinat og lignende blader, salatsikori, urter og spiselige blomster, artisjokker, 

purre, urtete fra røtter, krydder i form av røtter og jordstengler og sikorirøtter. Når det gjelder teflutrin, er det inngitt en 

slik søknad for gulrøtter. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt en søknad om bruk av fluksapyroksad 

på sitrusfrukter. Søkeren hevder at den tillatte bruken av stoffet på denne veksten i Brasil fører til restmengder som 

overstiger den øvre grenseverdien i forordning (EF) nr. 396/2005, og at en høyere øvre grenseverdi er nødvendig for å 

unngå handelshindringer for import av veksten.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 16.5.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2019 av 8. februar 2019 om 

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

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 
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5) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, og 

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har vurdert søknadene og vurderings-

rapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte 

uttalelser om de foreslåtte øvre grenseverdiene(1). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til søkerne, Kommisjonen 

og medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

7) Når det gjelder bruk av fluksapyroksad på sitrusfrukter, konkluderte Myndigheten i sine grunngitte uttalelser med at de 

framlagte opplysningene bare var tilstrekkelige til å fastsette en ny øvre grenseverdi for hele gruppen. I samsvar med 

gjeldende EU-retningslinjer om ekstrapolering av øvre grenseverdier for restmengder bør imidlertid den øvre 

grenseverdien for appelsiner også gjelde for grapefrukt. De gjeldende øvre grenseverdiene for sitrusfrukter bør derfor 

beholdes på gjeldende nivå, unntatt for grapefrukt der den øvre grenseverdien bør heves til 0,3 mg/kg. 

8) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene 

av de øvre grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på 

grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok 

hensyn til de siste opplysningene om stoffets toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene 

gjennom konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum 

av de berørte produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose 

overskrides. 

9) Når det gjelder maleinhydrasid, framla Myndigheten en konklusjon om fagfellevurderingen av risikovurderingen av 

pesticider med det aktive stoffet(2). I den forbindelse anbefalte Myndigheten å øke de øvre grenseverdiene for poteter, 

hvitløk, sjalottløk og melk. 

10) Øl og sennepsfrøpulver er godkjent som basisstoffer ved henholdsvis Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2090(3) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2066(4). Bruksvilkårene for de nevnte stoffene 

forventes ikke å føre til restmengder i næringsmidler eller fôr som kan utgjøre en risiko for forbrukerne. Stoffene bør 

derfor oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

11) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser og konklusjon, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringer av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

12) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

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

fôr. 

  

(1) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu: 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in bananas», EFSA Journal 2017;15(10):4987 

[24 s.]. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopyram in purslanes», EFSA Journal 2017;15(9):4984 

[22 s.]. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluxapyroxad in various crops», EFSA Journal 

2017;15(9):4975 [30 s.]. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for tefluthrin in carrots», EFSA Journal 2017;15(10):5016  

[21 s.]. 

(2) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance maleinhydrasid». EFSA Journal 2016;14(6):4492  

[22 s.]. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2090 av 14. november 2017 om om godkjenning av øl som basisstoff i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 297 av 15.11.2017, s. 22). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2066 av 13. november 2017 om godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 295 av 14.11.2017, s. 43). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 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 3. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II skal kolonnene for abamektin og maleinhydrasid lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder 
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(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,2(*) 

0110000 Sitrusfrukter 0,015(+)  

0110010 Grapefrukt   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre   

0120000 Nøtter   

0120010 Mandler 0,02(+)  

0120020 Paranøtter 0,01(*)  

0120030 Kasjunøtter 0,01(*)  

0120040 Kastanjer 0,01(*)  

0120050 Kokosnøtter 0,01(*)  

0120060 Hasselnøtter 0,02(+)  

0120070 Macadamianøtter 0,01(*)  

0120080 Pekannøtter 0,01(*)  

0120090 Pinjekjerner 0,01(*)  

0120100 Pistasienøtter 0,01(*)  

0120110 Valnøtter 0,02(+)  

0120990 Andre 0,01(*)  

0130000 Kjernefrukter 0,03(+)  

0130010 Epler   

0130020 Pærer   
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(1) (2) (3) (4) 

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 Steinfrukter   

0140010 Aprikoser 0,02(+)  

0140020 Kirsebær (søte) 0,01(*)  

0140030 Ferskener 0,02(+)  

0140040 Plommer 0,01(*)(+)  

0140990 Andre 0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer 0,01(*)(+)  

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær 0,15(+)  

0153000 c) bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær 0,08(+)  

0153020 Blåbringebær 0,01(*)  

0153030 Bringebær (røde og gule) 0,08(+)  

0153990 Andre 0,01(*)  

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*)  

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips (+)  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) (+)  

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (svart og hvit)   

0154070 Azarolhagtorn   

0154080 Hyllebær   

0154990 Andre   

0160000 Forskjellige frukter med   

0161000 a) spiselig skall 0,01(*)  

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat   

0161050 Stjernefrukt   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070 Jambolan   

0161990 Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*)  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   

0162020 Litchi/litchiplommer   

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   

0162990 Andre   

0163000 c) uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer 0,01(*)  

0163020 Bananer 0,02  

0163030 Mango 0,01(*)  

0163040 Papaya 0,03(+)  

0163050 Granatepler 0,01(*)  

0163060 Cherimoya 0,01(*)  

0163070 Guava 0,01(*)  

0163080 Ananas 0,01(*)  

0163090 Brødfrukter 0,01(*)  

0163100 Durian 0,01(*)  

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*)  

0163990 Andre 0,01(*)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*)  

0211000 a) poteter (+) 60 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  0,2(*) 

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter  0,2(*) 

0213020 Gulrøtter  30 

0213030 Knollselleri  0,2(*) 

0213040 Pepperrot  0,2(*) 
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(1) (2) (3) (4) 

0213050 Jordskokk  0,2(*) 

0213060 Pastinakk  30 

0213070 Rotpersille  0,2(*) 

0213080 Reddiker (+) 0,2(*) 

0213090 Havrerot  0,2(*) 

0213100 Kålrot  0,2(*) 

0213110 Neper  0,2(*) 

0213990 Andre  0,2(*) 

0220000 Løk 0,01(*)  

0220010 Hvitløk (+) 40 

0220020 Kepaløk (+) 15 

0220030 Sjalottløk (+) 30 

0220040 Pipeløk/vårløk (+) 0,2(*) 

0220990 Andre  0,2(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker  0,2(*) 

0231000 a) søtvierfamilien   

0231010 Tomater 0,09(+)  

0231020 Grønnsakpaprika 0,07(+)  

0231030 Auberginer/eggplanter 0,09(+)  

0231040 Okra 0,01(*)  

0231990 Andre 0,01(*)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,04  

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*)  

0233010 Meloner (+)  

0233020 Kjempegresskar (+)  

0233030 Vannmeloner (+)  

0233990 Andre   

0234000 d) sukkermais 0,01(*)  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  0,2(*) 

0241000 a) blomsterkål 0,01(*)  

0241010 Brokkoli   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) hodekål 0,01(*)  

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål   

0242990 Andre   

0243000 c) bladkål   

0243010 Kinakål/pe-tsai 0,05  

0243020 Grønnkål 0,01(*)  

0243990 Andre 0,01(*)  

0244000 d) knutekål 0,01(*)  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  0,2(*) 

0251000 a) salat og salatplanter   

0251010 Vårsalat 2(+)  

0251020 Salat 0,09(+)  

0251030 Bredbladet endiv 0,1(+)  

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,01(*)  

0251050 Vårkarse 0,01(*)  

0251060 Salatsennep/rucola 0,015(+)  

0251070 Sareptasennep 0,01(*)  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 2(+)  

0251990 Andre 0,01(*)  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*)  

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*)  

0254000 d) brønnkarse 0,01(*)  

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*)(+)  
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0256000 f) urter og spiselige blomster   

0256010 Kjørvel 2(+)  

0256020 Gressløk 2(+)  

0256030 Snittselleri 0,09(+)  

0256040 Persille 2(+)  

0256050 Salvie 2(+)  

0256060 Rosmarin 2(+)  

0256070 Timian 2(+)  

0256080 Basilikum og spiselige blomster 2(+)  

0256090 Laurbærblad 2(+)  

0256100 Estragon 2(+)  

0256990 Andre 0,02(*)  

0260000 Belgfrukter  0,2(*) 

0260010 Bønner (med belg) 0,03  

0260020 Bønner (uten belg) 0,01(*)  

0260030 Erter (med belg) 0,03  

0260040 Erter (uten belg) 0,01(*)  

0260050 Linser 0,01(*)  

0260990 Andre 0,01(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker  0,2(*) 

0270010 Asparges 0,01(*)  

0270020 Kardon 0,01(*)  

0270030 Stilkselleri 0,05  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*)  

0270050 Artisjokker 0,01(*)  

0270060 Purre 0,01(*)(+)  

0270070 Rabarbra 0,01(*)  

0270080 Bambusskudd 0,01(*)  

0270090 Palmehjerter 0,01(*)  

0270990 Andre 0,01(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,2(*) 

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,2(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,2(*) 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   
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0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,5(*) 

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Peanøtter/jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø   

0401110 Saflorfrø   

0401120 Agurkurtfrø   

0401130 Oljedodrefrø   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre   

0402000 Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 KORN 0,01(*) 0,2(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   

0500030 Mais   

0500040 Hirse   

0500050 Havre   

0500060 Ris   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete   

0500990 Andre   

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 0,5(*) 

0610000 Te   



Nr. 36/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

(1) (2) (3) (4) 

0620000 Kaffebønner   

0630000 Urtete fra   

0631000 a) blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Jamaicahibisk/roselle   

0631030 Rose   

0631040 Jasmin   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) blader og urter   

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre   

0639000 d) andre deler av planten   

0640000 Kakaobønner   

0650000 Johannesbrød   

0700000 HUMLE 0,1 0,5(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,5(*) 

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Selleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,5(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   
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(1) (2) (3) (4) 

0820050 Einebær   

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)   

0820070 Vanilje   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,5(*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre   

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,05(*) 0,5(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,5(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,5(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,5(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,5(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,5(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,5(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,2(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Vev fra   

1011000 a) svin 0,01(*)  

1011010 Muskler  0,05 

1011020 Fettvev  0,1 

1011030 Lever  0,1 
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(1) (2) (3) (4) 

1011040 Nyrer  1,5 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,02(*) 

1011990 Andre  0,02(*) 

1012000 b) storfe   

1012010 Muskler 0,01(*) 0,1 

1012020 Fettvev 0,01(*) 0,1 

1012030 Lever 0,02 0,1 

1012040 Nyrer 0,01(*) 2 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 0,02(*) 

1012990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 

1013000 c) sau   

1013010 Muskler 0,02 0,1 

1013020 Fettvev 0,05 0,1 

1013030 Lever 0,025 0,1 

1013040 Nyrer 0,02 2 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05 0,02(*) 

1013990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 

1014000 d) geit   

1014010 Muskler 0,01(*) 0,1 

1014020 Fettvev 0,01(*) 0,1 

1014030 Lever 0,02 0,1 

1014040 Nyrer 0,01(*) 2 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 0,02(*) 

1014990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler 0,01(*) 0,1 

1015020 Fettvev 0,01(*) 0,1 

1015030 Lever 0,02 0,1 

1015040 Nyrer 0,01(*) 2 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 0,02(*) 

1015990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 

1016000 f) fjørfe 0,01(*)  

1016010 Muskler  0,05 

1016020 Fettvev  0,1 

1016030 Lever  0,02 
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(1) (2) (3) (4) 

1016040 Nyrer  0,02(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,02(*) 

1016990 Andre  0,02(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler 0,01(*) 0,1 

1017020 Fettvev 0,01(*) 0,1 

1017030 Lever 0,02 0,1 

1017040 Nyrer 0,01(*) 2 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02 0,02(*) 

1017990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 

1020000 Melk 0,01(*) 0,07 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,1 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,05(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,05(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,05(*) 

(*) Bestemmelsesgrense. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som den øvre grenseverdien fastsatt i vedlegg III del B gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Abamektin (summen av avermektin B1a, avermektin B1b og delta-8,9-isomer av avermektin B1a uttrykt som avermektin B1a) (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Abamektin – kode 1000000 unntatt 1040000: avermektin B1a 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0110990 Andre 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120010 Mandler 

0120060 Hasselnøtter 

0120110 Valnøtter 

0130000 Kjernefrukter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140010 Aprikoser 

0140030 Ferskener 

0140040 Plommer 

0151000 a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b) jordbær 

0153010 Bjørnebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0163040 Papaya 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) poteter 

0213080 Reddiker 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

0220040 Pipeløk/vårløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231020 Grønnsakpaprika 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251060 Salatsennep/rucola 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0255000 e) sikori/julesalat 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256030 Snittselleri 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0270060 Purre 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 
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Maleinhydrasid 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
 

2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for fluopyram, fluksapyroksad og teflutrin lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre 

grenseverdiene gjelder for(a) 

F
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*)   

0110010 Grapefrukt  0,3 0,05 

0110020 Appelsiner  0,3 0,01(*) 

0110030 Sitroner  0,01(*) 0,05 

0110040 Lime  0,01(*) 0,05 

0110050 Mandariner  0,01(*) 0,05 

0110990 Andre  0,01(*) 0,05 

0120000 Nøtter  0,04 0,05 

0120010 Mandler 0,05   

0120020 Paranøtter 0,05   

0120030 Kasjunøtter 0,05   

0120040 Kastanjer 0,05   

0120050 Kokosnøtter 0,04   

0120060 Hasselnøtter 0,05   

0120070 Macadamianøtter 0,05   

0120080 Pekannøtter 0,05   

0120090 Pinjekjerner 0,05   

0120100 Pistasienøtter 0,05   

0120110 Valnøtter 0,05   

0120990 Andre 0,05   

0130000 Kjernefrukter  0,9 0,05 

0130010 Epler 0,6   

0130020 Pærer 0,5   

0130030 Kveder 0,5   
  



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/37 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0130040 Mispel 0,5   

0130050 Japansk mispel 0,5   

0130990 Andre 0,5   

0140000 Steinfrukter    

0140010 Aprikoser 1,5 1 0,05 

0140020 Kirsebær (søte) 1,5 3 0,2 

0140030 Ferskener 1,5 1,5 0,05 

0140040 Plommer 0,5 1,5 0,05 

0140990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,2 

0150000 Bær og små frukter   0,05 

0151000 a) druer 1,5 3  

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) jordbær 2 4  

0153000 c) bær fra halvbusker 3 0,01(*)  

0153010 Bjørnebær    

0153020 Blåbringebær    

0153030 Bringebær (røde og gule)    

0153990 Andre    

0154000 d) andre små frukter og bær 3   

0154010 Blåbær  7  

0154020 Tranebær  0,01(*)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  0,01(*)  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  0,01(*)  

0154050 Nyper  0,01(*)  

0154060 Morbær (svart og hvit)  0,01(*)  

0154070 Azarolhagtorn  0,01(*)  

0154080 Hyllebær  0,01(*)  

0154990 Andre  0,01(*)  

0160000 Forskjellige frukter med    

0161000 a) spiselig skall 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat    

0161050 Stjernefrukt    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    

0161070 Jambolan    

0161990 Andre    

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    

0162020 Litchi/litchiplommer    

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    

0162050 Stjerneepler    

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    

0162990 Andre    

0163000 c) uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0163020 Bananer 0,8 3 0,05 

0163030 Mango 0,01(*) 0,5 0,05 

0163040 Papaya 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0163050 Granatepler 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0163060 Cherimoya 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0163070 Guava 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0163080 Ananas 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0163090 Brødfrukter 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0163100 Durian 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0163990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 Rot- og knollvekster    

0211000 a) poteter 0,1 0,1 0,01(*) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,1 0,1 0,05 

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/39 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  0,3  

0213010 Rødbeter 0,3  0,08 

0213020 Gulrøtter 0,4  0,08 

0213030 Knollselleri 0,3  0,08 

0213040 Pepperrot 0,3  0,05 

0213050 Jordskokk 0,3  0,05 

0213060 Pastinakk 0,3  0,05 

0213070 Rotpersille 0,3  0,05 

0213080 Reddiker 0,3  0,1 

0213090 Havrerot 0,3  0,05 

0213100 Kålrot 0,3  0,08 

0213110 Neper 0,3  0,08 

0213990 Andre 0,3  0,05 

0220000 Løk    

0220010 Hvitløk 0,1 0,1 0,07 

0220020 Kepaløk 0,1 0,1 0,07 

0220030 Sjalottløk 0,1 0,1 0,3 

0220040 Pipeløk/vårløk 2 0,6 0,05 

0220990 Andre 0,1 0,1 0,05 

0230000 Fruktbærende grønnsaker    

0231000 a) søtvierfamilien  0,6 0,05 

0231010 Tomater 0,9   

0231020 Grønnsakpaprika 2   

0231030 Auberginer/eggplanter 0,9   

0231040 Okra 0,01(*)   

0231990 Andre 0,01(*)   

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,5 0,2 0,05 

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar    

0232990 Andre    
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0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,4 0,15  

0233010 Meloner   0,02 

0233020 Kjempegresskar   0,05 

0233030 Vannmeloner   0,02 

0233990 Andre   0,05 

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,15 0,05 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 

  0,05 

0241000 a) blomsterkål    

0241010 Brokkoli 0,3 2  

0241020 Blomkål 0,2 0,15  

0241990 Andre 0,2 0,15  

0242000 b) hodekål 0,3   

0242010 Rosenkål  0,3  

0242020 Hodekål  0,4  

0242990 Andre  0,07  

0243000 c) bladkål    

0243010 Kinakål/pe-tsai 0,7 4  

0243020 Grønnkål 0,1 0,07  

0243990 Andre 0,1 0,07  

0244000 d) knutekål 0,1 0,07  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige 

blomster 

  0,05 

0251000 a) salat og salatplanter  4  

0251010 Vårsalat 15   

0251020 Salat 15   

0251030 Bredbladet endiv 1,5   

0251040 Karse og andre spirer og skudd 15   

0251050 Vårkarse 15   

0251060 Salatsennep/rucola 15   

0251070 Sareptasennep 15   

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 15   

0251990 Andre 15   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0252000 b) spinat og lignende blader  3  

0252010 Spinat 0,2   

0252020 Portulakk 20   

0252030 Mangold/bladbete 0,2   

0252990 Andre 0,2   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,03  

0254000 d) brønnkarse 0,1 0,03  

0255000 e) sikori/julesalat 0,3 6  

0256000 f) urter og spiselige blomster 8 3  

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

0256030 Snittselleri    

0256040 Persille    

0256050 Salvie    

0256060 Rosmarin    

0256070 Timian    

0256080 Basilikum og spiselige blomster    

0256090 Laurbærblad    

0256100 Estragon    

0256990 Andre    

0260000 Belgfrukter   0,05 

0260010 Bønner (med belg) 1 2  

0260020 Bønner (uten belg) 0,2 0,09  

0260030 Erter (med belg) 1,5 2  

0260040 Erter (uten belg) 0,2 0,09  

0260050 Linser 0,2 0,01(*)  

0260990 Andre 0,9 0,01(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker   0,05 

0270010 Asparges 0,01(*) 0,01(*)  

0270020 Kardon 0,01(*) 9  

0270030 Stilkselleri 0,01(*) 9  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*) 9  

0270050 Artisjokker 0,5 0,3  
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0270060 Purre 0,7 0,6  

0270070 Rabarbra 0,01(*) 9  

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 0,01(*)  

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 0,01(*)  

0270990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0300000 BELGFRUKTER 0,4  0,05 

0300010 Bønner  0,3  

0300020 Linser  0,4  

0300030 Erter  0,4  

0300040 Lupiner/lupinbønner  0,3  

0300990 Andre  0,3  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   0,05 

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø 0,3 0,9  

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,03 0,01(*)  

0401030 Valmuefrø 0,3 0,9  

0401040 Sesamfrø 0,3 0,9  

0401050 Solsikkefrø 0,3 0,8  

0401060 Rapsfrø 1 0,9  

0401070 Soyabønner 0,2 0,15  

0401080 Sennepsfrø 0,3 0,9  

0401090 Bomullsfrø 0,02(*) 0,3  

0401100 Gresskarfrø 0,3 0,9  

0401110 Saflorfrø 0,3 0,9  

0401120 Agurkurtfrø 0,3 0,9  

0401130 Oljedodrefrø 0,3 0,9  

0401140 Hampefrø 0,3 0,9  

0401150 Ricinus 0,3 0,9  
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0401990 Andre 0,02(*) 0,9  

0402000 Oljeholdige frukter 0,02(*)   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  0,01(*)  

0402020 Oljepalmefrø  0,01(*)  

0402030 Oljepalmefrukter  0,8  

0402040 Kapok  0,8  

0402990 Andre  0,01(*)  

0500000 KORN   0,05 

0500010 Bygg 0,2 2  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,2 0,01(*)  

0500030 Mais 0,02 0,01(*)  

0500040 Hirse 0,01(*) 0,01(*)  

0500050 Havre 0,2 2  

0500060 Ris 0,01(*) 5  

0500070 Rug 0,8 0,4  

0500080 Sorghum 1,5 0,7  

0500090 Hvete 0,8 0,4  

0500990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD    

0610000 Te 0,05(*) 0,01(*) 0,05 

0620000 Kaffebønner 0,05(*) 0,01(*) 0,05 

0630000 Urtete fra    

0631000 a) blomster 0,1 0,01(*) 0,05 

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    

0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) blader og urter 0,1 0,01(*) 0,05 

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    
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0632990 Andre    

0633000 c) røtter 2,5 2 0,7 

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre    

0639000 d) andre deler av planten 0,05(*) 0,01(*) 0,05 

0640000 Kakaobønner 0,05(*) 0,01(*) 0,05 

0650000 Johannesbrød 0,05(*) 0,01(*) 0,05 

0700000 HUMLE 3 0,01(*) 0,05 

0800000 KRYDDER    

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,01(*) 0,05 

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Selleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    

0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,01(*) 0,05 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)    

0820070 Vanilje    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/45 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,01(*) 0,05 

0830010 Kanel    

0830990 Andre    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,3 0,3 0,7 

0840020 Ingefær 0,3 0,3 0,7 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,3 0,3 0,7 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,3 0,3 0,7 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,01(*) 0,05 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,01(*) 0,05 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,01(*) 0,05 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

0900000 SUKKERPLANTER    

0900010 Sukkerbeterøtter 0,1 0,15 0,07 

0900020 Sukkerrør 0,01(*) 3 0,05 

0900030 Sikorirøtter 0,1 0,3 0,07 

0900990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

  0,05 

1010000 Vev fra    

1011000 a) svin    

1011010 Muskler 0,8 0,02  

1011020 Fettvev 0,5 0,2  

1011030 Lever 5 0,1  

1011040 Nyrer 0,8 0,1  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,1  

1011990 Andre 0,02(*) 0,01(*)  
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1012000 b) storfe    

1012010 Muskler 0,8 0,02  

1012020 Fettvev 0,5 0,2  

1012030 Lever 5 0,1  

1012040 Nyrer 0,8 0,1  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,1  

1012990 Andre 0,02(*) 0,01(*)  

1013000 c) sau    

1013010 Muskler 0,8 0,02  

1013020 Fettvev 0,5 0,2  

1013030 Lever 5 0,1  

1013040 Nyrer 0,8 0,1  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,1  

1013990 Andre 0,02(*) 0,01(*)  

1014000 d) geit    

1014010 Muskler 0,8 0,02  

1014020 Fettvev 0,5 0,2  

1014030 Lever 5 0,1  

1014040 Nyrer 0,8 0,1  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,1  

1014990 Andre 0,02(*) 0,01(*)  

1015000 e) dyr av hestefamilien    

1015010 Muskler 0,8 0,02  

1015020 Fettvev 0,5 0,2  

1015030 Lever 0,7 0,1  

1015040 Nyrer 0,7 0,1  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,1  

1015990 Andre 0,02(*) 0,01(*)  

1016000 f) fjørfe    

1016010 Muskler 0,5 0,02  

1016020 Fettvev 0,2 0,05  

1016030 Lever 2 0,02  

1016040 Nyrer 2 0,02  
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1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 2 0,02  

1016990 Andre 0,02(*) 0,01(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr    

1017010 Muskler 0,8 0,02  

1017020 Fettvev 0,5 0,2  

1017030 Lever 0,7 0,1  

1017040 Nyrer 0,7 0,1  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,7 0,1  

1017990 Andre 0,02(*) 0,01(*)  

1020000 Melk 0,6 0,02  

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 Fugleegg 1 0,02  

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*)  

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*) 0,01(*)  

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) 0,01(*)  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*) 0,01(*)  

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Fluopyram (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fluopyram – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av fluopyram og fluopyram-benzamid (M25) uttrykt som fluopyram 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 
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Fluksapyroksad 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Teflutrin (F) 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
 

3) I vedlegg IV innsettes følgende poster i alfabetisk rekkefølge: «øl» og «sennepsfrøpulver». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/686 

av 4. mai 2018 

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

grenseverdier for rester av klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av råds-

direktiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av klorpyrifosmetyl er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. Øvre grenseverdier for rester av triklopyr er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. 

2) Når det gjelder klorpyrifos, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier for restmengder i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Myndigheten påpekte en risiko for forbrukerne når 

det gjelder den øvre grenseverdien for vindruer. Denne øvre grenseverdien bør derfor senkes. Den anbefalte å senke de 

øvre grenseverdiene for kveder, mispel, aprikoser, kirsebær, mandelgresskar, sukkermais, brokkoli, rosenkål, grønnkål, 

knutekål, salat og salatplanter, spinat, belgfrukter, asparges, artisjokker, tørkede belgfrukter, valmuefrø, solsikkefrø, 

rapsfrø, sennepsfrø, oljedodrefrø, oliven til produksjon av olivenolje, bokhvetekorn, hirsekorn, kaffebønner og fjørfe 

(muskler, fett og lever). For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde de gjeldende øvre grenseverdiene. Når 

det gjelder de øvre grenseverdiene for mandler, hasselnøtter, pekannøtter, valnøtter, epler, pærer, borddruer, rødbeter, 

hagereddik, hvitløk, sjalottløk, pipeløk/vårløk, tomater, grønnsakpaprika/paprika, auberginer/eggplanter, Kinakål/pe-

tsai, vårsalat, salater, bredbladet endiv, salatsennep/rucola, bønner (med belg), bønner (uten belg), erter (med belg), erter 

(uten belg), asparges, artisjokker, bønner, erter, Lupiner/lupinbønner, valmuefrø, solsikkefrø, rapsfrø, soyabønner, 

sennepsfrø, bomullsfrø, oljedodrefrø, oliven til produksjon av olivenolje, bokhvete og andre pseudokornarter, hirse, te, 

krydder (frø, frukt, røtter og jordstengler), svin (muskler og fettvev), storfe (muskler og fettvev), sau (muskler og 

fettvev), geit (muskler og fettvev), fjørfe (muskler og fettvev) og melk (storfe, sau og geit), konkluderte Myndigheten 

med at visse opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte øvre 

grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas 

hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

3) Når det gjelder klorpyrifosfosmetyl, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i 

samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(3). 

Myndigheten foreslo å endre definisjonen av restmengde til summen av klorpyrifosmetyl og desmetylklorpyrifosmetyl 

for korn. Den anbefalte å senke de øvre grenseverdiene for jordbær, solbær, hvitrips og rødrips, kiwi, poteter, mais, rug, 

sorghum, hvete, svin (lever og nyrer), storfe (lever og nyrer), sau (lever og nyrer), geit (lever og nyrer) og fjørfe 

(muskler, fett, lever og nyrer). For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde de gjeldende øvre grenseverdiene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 16.5.2018, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2019 av 8. februar 2019 

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

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos according to 

Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2017;15(3):4733. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2017;15(3):4734. 

2020/EØS/36/07 
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Når det gjelder øvre grenseverdier for krydder (frø, frukter, røtter og jordstengler), bygg, havre, ris, svin (kjøtt, fett, 

lever og nyrer), storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau (kjøtt, fett, lever og nyrer), geit (kjøtt, fett, lever og nyrer), fjørfe 

(kjøtt, fett og lever), melk (fra storfe, sau og geit) og fugleegg, konkluderte den med at visse opplysninger manglet, og at 

de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko 

for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 

til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte øvre grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på 

nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

Overvåkingsdata viser at det forekommer restmengder på ubehandlede belgfrukter, oljeholdige frø og korn på et nivå 

som er høyere enn den nye bestemmelsesgrensen (LOD) angitt av Myndigheten, men lavere enn den gjeldende 

bestemmelsesgrensen. Dette skyldes krysskontaminering med avlinger som er lovlig behandlet med klorpyrifosmetyl. 

Ettersom vurderingen viser at det ikke foreligger noen uakseptabel risiko for forbrukere eller dyr ved gjeldende 

bestemmelsesgrense, bør de øvre grenseverdiene for disse vekstene derfor midlertidig fastsettes til den gjeldende 

bestemmelsesgrensen. Nevnte øvre grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen fire år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

4) Når det gjelder triklopyr, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Myndigheten anbefalte å senke de øvre grenseverdiene for epler, 

pærer, aprikoser, ferskener, riskorn, svin (muskler, fett, lever og nyrer), nyrer av storfe, nyrer av sau, nyrer av geit samt 

melk (storfe, sau og geit). For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde de gjeldende øvre grenseverdiene. Når 

det gjelder øvre grenseverdier for grapefrukt, appelsiner, sitroner, mandariner, epler, pærer, aprikoser, ferskener og ris, 

konkluderte den med at visse opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet på ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for 

nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av 

Myndigheten. Nevnte øvre grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

5) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller øvre CXL-grenseverdier, bør de øvre grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen 

eller til standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utviklingen gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

7) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

8) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye øvre grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens 

handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

9) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

10) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning fastsette 

overgangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før de øvre grenseverdiene for restmengder endres, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. Ettersom risiko for forbrukerne ikke kan utelukkes 

ved gjeldende øvre grenseverdi, bør verdien for klorpyrifos på 0,01mg/kg for vindruer få anvendelse fra denne 

forordnings anvendelsesdato. 

11) Før de endrede øvrene grenseverdiene for restmengder trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av 

endringen av de øvre grenseverdiene. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels for triclopyr according to Article 

12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2017;15(3):4735. 
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12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Når det gjelder de aktive stoffene klorpyrifosmetyl og triklopyr i og på alle produkter, skal forordning (EF) nr. 396/2005, med 

den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt få anvendelse på produkter framstilt før 5. desember 

2018. 

Når det gjelder det aktive stoffet klorpyrifos i og på alle produkter unntatt vindruer, får forordning (EF) nr. 396/2005, med den 

ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt anvendelse på produkter framstilt før 5. desember 2018. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 5. desember 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 4. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnene for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl skal lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene 

for restmengder gjelder for(a) 

K
lo

rp
y

ri
fo

s 
(F

) 

K
lo

rp
y

ri
fo

sm
et

y

l 
(F

) 
(R

) 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 Sitrusfrukter 1,5 2 

0110010 Grapefrukt   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Limetter   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre   

0120000 Nøtter  0,01(*) 

0120010 Mandler 0,05(+)  

0120020 Paranøtter 0,01(*)  

0120030 Kasjunøtter 0,01(*)  

0120040 Kastanjer 0,01(*)  

0120050 Kokosnøtter 0,01(*)  

0120060 Hasselnøtter 0,01(*) (+)  

0120070 Macadamianøtter 0,01(*)  

0120080 Pekannøtter 0,05(+)  

0120090 Pinjekjerner 0,01(*)  

0120100 Pistasienøtter 0,01(*)  

0120110 Valnøtter 0,05(+)  

0120990 Andre 0,01(*)  

0130000 Kjernefrukter  1 

0130010 Epler 0,01(*) (+)  

0130020 Pærer 0,01(*) (+)  

0130030 Kveder 0,4  
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0130040 Mispel 0,01(*)  

0130050 Japansk mispel 1  

0130990 Andre 0,01(*)  

0140000 Steinfrukter  0,5 

0140010 Aprikoser 0,01(*)  

0140020 Kirsebær (søte) 0,05  

0140030 Ferskener 0,08  

0140040 Plommer 0,3  

0140990 Andre 0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer 0,01(*) 1 

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær 0,3 0,06 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*) 0,01(*) 

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre   

0154000 d) andre små frukter og bær  0,01(*) 

0154010 Blåbær 0,01(*)  

0154020 Tranebær 1  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0,01(*)  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 0,01(*)  

0154050 Nyper 0,01(*)  

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,01(*)  

0154070 Azarolhagtorn 0,01(*)  

0154080 Hyllebær 0,01(*)  

0154990 Andre 0,01(*)  

0160000 Forskjellige frukter med   

0161000 a) spiselig skall   

0161010 Dadler 0,01(*) 0,01(*) 

0161020 Fikener 0,01(*) 0,01(*) 

0161030 Bordoliven 0,01(*) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) 

0161040 Kumquat 1 2 

0161050 Stjernefrukt 0,01(*) 0,01(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,01(*) 0,5 

0161070 Jambolan 0,01(*) 0,01(*) 

0161990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*) 0,01(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   

0162020 Litchi/litchiplommer   

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   

0162990 Andre   

0163000 c) uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer 0,01(*) 0,01(*) 

0163020 Bananer 4 0,01(*) 

0163030 Mango 0,01(*) 0,01(*) 

0163040 Papaya 0,01(*) 0,01(*) 

0163050 Granatepler 0,01(*) 0,3 

0163060 Cherimoya 0,01(*) 0,01(*) 

0163070 Guava 0,01(*) 0,01(*) 

0163080 Ananas 0,01(*) 0,01(*) 

0163090 Brødfrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0163100 Durian 0,01(*) 0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*) 0,01(*) 

0163990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster  0,01(*) 

0211000 a) poteter 0,01(*)  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,01(*)  

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   
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0212990 Andre   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter 0,05(+)  

0213020 Gulrøtter 0,1  

0213030 Knollselleri 0,01(*)  

0213040 Pepperrot 0,01(*)  

0213050 Jordskokk 0,01(*)  

0213060 Pastinakk 0,01(*)  

0213070 Rotpersille 0,01(*)  

0213080 Reddiker 0,01(*) (+)  

0213090 Havrerot 0,01(*)  

0213100 Kålrot 0,01(*)  

0213110 Neper 0,01(*)  

0213990 Andre 0,01(*)  

0220000 Løk  0,01(*) 

0220010 Hvitløk 0,01(*) (+)  

0220020 Kepaløk 0,2  

0220030 Sjalottløk 0,01(*) (+)  

0220040 Pipeløk/vårløk 0,01(*) (+)  

0220990 Andre 0,01(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) søtvierfamilien   

0231010 Tomater 0,1(+) 1 

0231020 Grønnsakpaprika 0,01(*) (+) 1 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,01(*) (+) 1 

0231040 Okra 0,01(*) 0,01(*) 

0231990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,01(*) 0,01(*) 

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre   
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0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*) 0,01(*) 

0233010 Meloner   

0233020 Kjempegresskar   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål   

0241010 Brokkoli 0,01(*)  

0241020 Blomkål 0,05  

0241990 Andre 0,01(*)  

0242000 b) hodekål 0,01(*)  

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål   

0242990 Andre   

0243000 c) bladkål 0,01(*)  

0243010 Kinakål/pe-tsai   

0243020 Grønnkål   

0243990 Andre   

0244000 d) knutekål 0,01(*)  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat (+)  

0251020 Salat (+)  

0251030 Bredbladet endiv (+)  

0251040 Karse og andre spirer og skudd   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep/rucola (+)  

0251070 Sareptasennep   

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)   

0251990 Andre   

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   
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0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre   

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (+)  

0260020 Bønner (uten belg) (+)  

0260030 Erter (med belg) (+)  

0260040 Erter (uten belg) (+)  

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges (+)  

0270020 Kardon   

0270030 Stilkselleri   

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel   

0270050 Artisjokker (+)  

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   
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0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,05(+) 

0300010 Bønner (+)  

0300020 Linser   

0300030 Erter (+)  

0300040 Lupiner/lupinbønner (+)  

0300990 Andre   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   

0401000 Oljeholdige frø  0,05(+) 

0401010 Linfrø 0,01(*)  

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*)  

0401030 Valmuefrø 0,01(*) (+)  

0401040 Sesamfrø 0,01(*)  

0401050 Solsikkefrø 0,01(*) (+)  

0401060 Rapsfrø 0,04(+)  

0401070 Soyabønner 0,1(+)  

0401080 Sennepsfrø 0,04(+)  

0401090 Bomullsfrø 0,3(+)  

0401100 Gresskarfrø 0,01(*)  

0401110 Saflorfrø 0,01(*)  

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*)  

0401130 Oljedodrefrø 0,04(+)  

0401140 Hampefrø 0,01(*)  

0401150 Ricinus 0,01(*)  

0401990 Andre 0,01(*)  

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*) 0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje (+)  

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   
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0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 KORN   

0500010 Bygg 0,6 6(+) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) (+) 0,05(+) 

0500030 Mais 0,05 0,05(+) 

0500040 Hirse 0,01(*) (+) 0,05(+) 

0500050 Havre 0,6 6(+) 

0500060 Ris 0,5 3(+) 

0500070 Rug 0,15 0,05(+) 

0500080 Sorghum 0,5 0,05(+) 

0500090 Hvete 0,5 0,05(+) 

0500990 Andre 0,01(*) 0,05(+) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  0,05 (*) 

0610000 Te 2(+)  

0620000 Kaffebønner 0,05  

0630000 Urtete fra 0,05 (*)  

0631000 a) blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Jamaicahibisk/roselle   

0631030 Rose   

0631040 Jasmin   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) blader og urter   

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre   

0639000 d) andre deler av planten   

0640000 Kakaobønner 0,05 (*)  
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0650000 Johannesbrød 0,05 (*)  

0700000 HUMLE 0,05 (*) 0,05 (*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 5(+) 1(+) 

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Selleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 Bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 Fruktkrydder 1(+) 0,3(+) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)   

0820070 Vanilje   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 Barkkrydder 0,05 (*) 0,05 (*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre   

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler (+)  

0840010 Lakris 1 5(+) 

0840020 Ingefær 1 5(+) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 1 5(+) 

0840040 Pepperrot  (+) 

0840990 Andre 1 5(+) 
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0850000 Krydder i form av knopper 0,05 (*) 0,05 (*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05 (*) 0,05 (*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05 (*) 0,05 (*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 SUKKERPLANTER  0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 0,05  

0900020 Sukkerrør 0,01(*)  

0900030 Sikorirøtter 0,01(*)  

0900990 Andre 0,01(*)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Vev fra   

1011000 a) svin   

1011010 Muskler 0,01(*) (+) 0,1(+) 

1011020 Fettvev 0,02(+) 0,1(+) 

1011030 Lever 0,01(*) 0,01(*) 

1011040 Nyrer 0,01(*) 0,01(*) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 0,01(*) 

1011990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1012000 b) storfe   

1012010 Muskler 0,01(*) (+) 0,1(+) 

1012020 Fettvev 1(+) 0,1(+) 

1012030 Lever 0,01(*) 0,01(*) 

1012040 Nyrer 0,01(*) 0,01(*) 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 0,01(*) 

1012990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1013000 c) sau   

1013010 Muskler 0,01(*) (+) 0,1(+) 

1013020 Fettvev 1(+) 0,1(+) 

1013030 Lever 0,01(*) 0,01(*) 

1013040 Nyrer 0,01(*) 0,01(*) 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 0,01(*) 

1013990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 
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1014000 d) geit   

1014010 Muskler 0,01(*) (+) 0,1(+) 

1014020 Fettvev 1(+) 0,1(+) 

1014030 Lever 0,01(*) 0,01(*) 

1014040 Nyrer 0,01(*) 0,01(*) 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 0,01(*) 

1014990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler 0,01(*) 0,1(+) 

1015020 Fettvev 1 0,1(+) 

1015030 Lever 0,01(*) 0,01(*) 

1015040 Nyrer 0,01(*) 0,01(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 0,01(*) 

1015990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe 0,01(*)  

1016010 Muskler (+) 0,1(+) 

1016020 Fettvev (+) 0,1(+) 

1016030 Lever  0,01(*) 

1016040 Nyrer  0,01(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1016990 Andre  0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler 0,01(*) 0,1 

1017020 Fettvev 1 0,1 

1017030 Lever 0,01(*) 0,01(*) 

1017040 Nyrer 0,01(*) 0,01(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,01(*) 0,01(*) 

1017990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1020000 Melk 0,02(+) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/63 

 

(1) (2) (3) (4) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05 (*) 0,05 (*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 

 

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til  

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Klorpyrifos (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og metabolisme i vekster 

etter jordbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0120010 Mandler 

0120060 Hasselnøtter 

0120080 Pekannøtter 

0120110 Valnøtter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0213010 Rødbeter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og metabolisme i vekster 

etter jordbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0213080 Reddiker 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og metabolisme i vekster 

etter jordbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0220010 Hvitløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og metabolisme i vekster 

etter jordbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0220030 Sjalottløk 

0220040 Pipeløk/vårløk 

0231010 Tomater 

0231020 Grønnsakpaprika 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251060 Salatsennep/rucola 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og metabolisme i vekster 

etter jord- og frøbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0260010 Bønner (med belg) 



Nr. 36/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og metabolisme i vekster 

etter jordbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0260020 Bønner (uten belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0260040 Erter (uten belg) 

0270010 Asparges 

0270050 Artisjokker 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og metabolisme i vekster 

etter jord- og frøbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0300010 Bønner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og metabolisme i vekster 

etter jordbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0300030 Erter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og metabolisme i vekster 

etter frøbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401030 Valmuefrø 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og metabolisme i vekster 

etter jordbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0401050 Solsikkefrø 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401060 Rapsfrø 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, restanalyseforsøk og 

metabolisme i vekster etter jordbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0401070 Soyabønner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401080 Sennepsfrø 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401090 Bomullsfrø 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401130 Oljedodrefrø 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og metabolisme i vekster 

etter jordbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og metabolisme i vekster 

etter jordbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 

0500040 Hirse 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0610000 Te 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Selleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820000 Fruktkrydder 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit) 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

0820990 Andre 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0840990 Andre 

1011010 Muskler 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011020 Fettvev 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

Klorpyrifosmetyl (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Klorpyrifosmetyl – kode 500000: summen av klorpyrifosmetyl og desmetylklorpyrifosmetyl 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. Overvåkingsdata viser at 

krysskontaminering av ubehandlede belgfrukter kan forekomme med vekster som er lovlig behandlet med klorpyrifosmetyl. Denne 

krysskontamineringen kan muligens ikke unngås i alle tilfeller. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 16. mai 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0300000 BELGFRUKTER 

0300010 Bønner 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

0300990 Andre 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. Overvåkingsdata viser at 

krysskontaminering av oljeholdige frø kan forekomme med vekster som er lovlig behandlet med klorpyrifosmetyl. Denne 

krysskontamineringen kan muligens ikke unngås i alle tilfeller. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 16. mai 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0401000 Oljeholdige frø 

0401010 Linfrø 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 

0401030 Valmuefrø 

0401040 Sesamfrø 

0401050 Solsikkefrø 

0401060 Rapsfrø 

0401070 Soyabønner 

0401080 Sennepsfrø 

0401090 Bomullsfrø 

0401100 Gresskarfrø 

0401110 Saflorfrø 

0401120 Agurkurtfrø 

0401130 Oljedodrefrø 

0401140 Hampefrø 

0401150 Ricinus 

0401990 Andre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. Overvåkingsdata viser at 

krysskontaminering av korn kan forekomme med vekster som er lovlig behandlet med klorpyrifosmetyl. Denne krysskontamineringen 

kan muligens ikke unngås i alle tilfeller. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 

0500030 Mais 

0500040 Hirse 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500050 Havre 

0500060 Ris 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. Overvåkingsdata viser at 

krysskontaminering av korn kan forekomme med vekster som er lovlig behandlet med klorpyrifosmetyl. Denne krysskontamineringen 

kan muligens ikke unngås i alle tilfeller. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene dersom disse framlegges innen 16. mai 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500070 Rug 

0500080 Sorghum 

0500090 Hvete 

0500990 Andre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Selleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre 

0820000 Fruktkrydder 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit) 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

0820990 Andre 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0840990 Andre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsvilkår for stikkprøver fra 

fôringsundersøkelser for husdyr mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1015010 Muskler 

1015020 Fettvev 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev» 
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b) Følgende kolonne for triklopyr tilføyes: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 

T
ri

k
lo

p
y

r 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt 0,1(+) 

0110020 Appelsiner 0,1(+) 

0110030 Sitroner 0,1(+) 

0110040 Limetter 0,01(*) 

0110050 Mandariner 0,1(+) 

0110990 Andre 0,01(*) 

0120000 Nøtter 0,01(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter  

0130010 Epler 0,05(+) 

0130020 Pærer 0,05(+) 

0130030 Kveder 0,01(*) 

0130040 Mispel 0,01(*) 

0130050 Japansk mispel 0,01(*) 

0130990 Andre 0,01(*) 

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser 0,05(+) 
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(1) (2) (3) 

0140020 Kirsebær (søte) 0,01(*) 

0140030 Ferskener 0,05(+) 

0140040 Plommer 0,01(*) 

0140990 Andre 0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter 0,01(*) 

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  
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(1) (2) (3) 

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  
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(1) (2) (3) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 
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0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  
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0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 KORN  

0500010 Bygg 0,01(*) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01(*) 
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0500040 Hirse 0,01(*) 

0500050 Havre 0,01(*) 

0500060 Ris 0,3(+) 

0500070 Rug 0,01(*) 

0500080 Sorghum 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,01(*) 

0500990 Andre 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05 (*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,05 (*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05 (*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  
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0810030 Selleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 0,05 (*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,05 (*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05 (*) 

0840020 Ingefær 0,05 (*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05 (*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05 (*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05 (*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05 (*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  
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0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05 (*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra  

1011000 a) svin 0,01(*) 

1011010 Muskler  

1011020 Fettvev  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler 0,06 

1012020 Fettvev 0,06 

1012030 Lever 0,06 

1012040 Nyrer 0,08 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,08 

1012990 Andre 0,08 

1013000 c) sau  

1013010 Muskler 0,06 

1013020 Fettvev 0,06 

1013030 Lever 0,06 

1013040 Nyrer 0,08 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,08 

1013990 Andre 0,08 

1014000 d) geit  

1014010 Muskler 0,06 

1014020 Fettvev 0,06 

1014030 Lever 0,06 
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1014040 Nyrer 0,08 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,08 

1014990 Andre 0,08 

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler 0,06 

1015020 Fettvev 0,06 

1015030 Lever 0,06 

1015040 Nyrer 0,08 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,08 

1015990 Andre 0,08 

1016000 f) fjørfe 0,01(*) 

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler 0,06 

1017020 Fettvev 0,06 

1017030 Lever 0,06 

1017040 Nyrer 0,08 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,08 

1017990 Andre 0,01(*) 

1020000 Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  
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1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05 (*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

Triklopyr 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110050 Mandariner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder som brukes i undersøkelsene 

om lagringsstabilitet, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder som brukes i undersøkelsene 

om lagringsstabilitet og restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0140010 Aprikoser 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder som brukes i undersøkelsene 

om lagringsstabilitet, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140030 Ferskener 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 16. mai 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500060 Ris 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I del A utgår kolonnen for triklopyr. 

b) I del B utgår kolonnene for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/687 

av 4. mai 2018 

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

grenseverdier for rester av acibenzolar-s-metyl, benzovindiflupyr, bifentrin, biksfen, klorantraniliprol, deltametrin, 

flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimetalin og teflubenzuron i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 1. juli 2016 vedtok Codex Alimentarius-kommisjonen øvre CXL-grenseverdier for bifentrin(2). Den 22. juli 2017 

vedtok Codex Alimentarius-kommisjonen øvre CXL-grenseverdier for rester av acibenzolar-s-metyl, benzovindiflupyr, 

biksafen, buprofezin, klorantraniliprol, deltametrin, dimetomorf, fipronil, flonikamid, fluazifop-P, fluensulfon, 

flupyradifuron, imazetapyr, isofetamid, metopren, metrafenon, oksatiapiprolin, pendimetalin, pentiopyrad, pinoksaden, 

saflufenacil, spiromesifen, teflubenzuron og tolfenpyrad(3). 

2) Øvre grenseverdier for restmengder for disse stoffene er fastsatt i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005, 

unntatt for fluensulfon som det ikke er fastsatt særlige øvre grenseverdier for og stoffet er heller ikke oppført i vedlegg 

IV til nevnte forordning, og standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) får derfor anvendelse. 

3) I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4) skal internasjonale 

standarder, dersom de finnes eller vil bli vedtatt om kort tid, tas i betraktning ved utforming eller tilpasning av 

næringsmiddelregelverket, unntatt når slike standarder eller relevante deler av dem vil være et ineffektivt eller 

uhensiktsmessig virkemiddel for å nå næringsmiddelregelverkets legitime mål, eller det foreligger en vitenskapelig 

begrunnelse eller de vil føre til et annet vernenivå enn det som anses som hensiktsmessig i Unionen. I samsvar med 

artikkel 13 bokstav e) i nevnte forordning skal Unionen fremme samsvar mellom internasjonale tekniske standarder og 

næringsmiddelregelverket, samtidig som det sikres at det høye vernenivået som er vedtatt i Unionen, ikke reduseres. 

4) Unionen framla sine forbehold for Codex-komiteen for pesticidrester om de øvre CXL-grenseverdiene foreslått for 

følgende kombinasjoner av pesticider og produkter: acibenzolar-s-metyl (kål, frukter av gresskarfamilien, sitrusfrukter, 

kiwifrukter), benzovindiflupyr (frukter av gresskarfamilien, kjøtt fra pattedyr), biksafen (kjøtt fra pattedyr), buprofezin 

(alle produkter), klorantraniliprol (fjørfekjøtt), fipronil (alle produkter), flonikamid (produkter av vegetabilsk 

opprinnelse), fluazifop-P (hodekål, tomater, bønner, erter (uten belg), gulrøtter, poteter, kålrot, nepe, solsikkefrø, kjøtt fra 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 16.5.2018, s. 63, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2019 av 8. februar 2019 

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

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252-

Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16_PRe.pdf 

«Joint FAO/WHO food standards programme», Codex Alimentarius-kommisjonen. Tillegg II. 39. møte. Roma, Italia, 27. juni–1. juli 2016. 

(3) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites-

%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-49%252FREPORT%252FREP17_PRe.pdf 

«Joint FAO/WHO food standards programme», Codex Alimentarius-kommisjonen. Tillegg III. 40. møte. Genève, Sveits, 17–22. juli 2017. 

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

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

med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

2020/EØS/36/08 
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pattedyr, fett og spiselig slakteavfall, melk, fjørfekjøtt, fett og spiselig slakteavfall, egg), fluensulfon (alle produkter), 

flupyradifuron (alle produkter), imazetapyr (alle produkter), isofetamid (animalske produkter), metopren (alle produkter), 

oksatiapiprolin (alle produkter), pendimetalin (bladgrønnsaker, unntatt grønnkål, kjøtt fra pattedyr, fjørfekjøtt, pipeløk og 

vårløk), pinoksaden (alle produkter), saflufenacil (alle produkter) og spiromesifen (alle produkter). 

5) Derfor bør de øvre CXL-grenseverdiene for acibenzolar-s-metyl, benzovindiflupyr, bifentrin, biksafen, klorantraniliprol, 

deltametrin, flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimetalin og teflubenzuron, som ikke er nevnt i 

betraktning 4), oppføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som øvre grenseverdier for restmengder, unntatt når de gjelder 

produkter som ikke er nevnt i vedlegg I til forordningen, eller når de er fastsatt på et lavere nivå enn de gjeldende øvre 

grenseverdiene. Nevnte øvre CXL-grenseverdier er sikre for forbrukere i Unionen(1). 

6) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på kiwifrukter av et plantevernmiddel 

som inneholder det aktive stoffet acibenzolar-s-metyl er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende øvre grenseverdiene. 

7) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er denne søknaden blitt vurdert av den berørte medlemsstaten, 

og vurderingsrapporten er oversendt Kommisjonen. 

8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknaden og vurderings-

rapporten og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt en grunngitt uttalelse 

om den foreslåtte øvre grenseverdien for restmengder(2). Myndigheten oversendte denne uttalelsen til Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde den tilgjengelig for offentligheten. 

9) Myndigheten konkluderte i sin grunngitte uttalelse med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at den endringen av de 

øvre grenseverdiene for restmengder som søkeren hadde anmodet om, var akseptabel med hensyn til forbrukersikkerhet, 

på grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok 

hensyn til de siste opplysningene om stoffets toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for dette stoffet 

gjennom konsum av alle næringsmidler som kan inneholde det, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum 

av det berørte produktet, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose 

overskrides. 

10) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

11) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

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

fôr. 

  

(1) «Scientific support for preparing an EU position in the 48th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)». EFSA 

Journal 2016;14(8):4571 [166 s.]. 

«Scientific support for preparing an EU position in the 49th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)». EFSA 

Journal 2017;15(7):4929 [162 s.]. 

(2) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu: 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acibenzolar-S-methyl in kiwi fruits». EFSA Journal 

2017;15(9):4985 [20 s.]. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 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 4. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II skal kolonnene for acibenzolar-s-metyl, benzovindiflupyr, bifentrin, deltametrin, flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimetalin og teflubenzuron lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

de øvre grenseverdiene for restmengder gjelder 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER         0,05(*)  

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 0,01(*) 0,05(+) 0,04 0,15(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   

0110010 Grapefrukt    (+)      0,01(*) 

0110020 Appelsiner    (+)      0,5 

0110030 Sitroner    (+)      0,5 

0110040 Lime    (+)      0,5 

0110050 Mandariner    (+)      0,01(*) 

0110990 Andre          0,01(*) 

0120000 Nøtter  0,01(*) 0,05 0,02(*) 0,06(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0120010 Mandler 0,01(*)   (+)       

0120020 Paranøtter 0,01(*)   (+)       

0120030 Kasjunøtter 0,01(*)   (+)       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

0120040 Kastanjer 0,01(*)   (+)       

0120050 Kokosnøtter 0,01(*)   (+)       

0120060 Hasselnøtter 0,1   (+)       

0120070 Macadamianøtter 0,01(*)   (+)       

0120080 Pekannøtter 0,01(*)   (+)       

0120090 Pinjekjerner 0,01(*)   (+)       

0120100 Pistasienøtter 0,01(*)   (+)       

0120110 Valnøtter 0,01(*)   (+)       

0120990 Andre 0,01(*)          

0130000 Kjernefrukter  0,2 0,01(*)  0,3 0,01(*) 0,01(*) 1  1 

0130010 Epler 0,3   0,2(+)      (+) 

0130020 Pærer 0,2   0,1(+)       

0130030 Kveder 0,2   0,1(+)       

0130040 Mispel 0,2   0,1(+)       

0130050 Japansk mispel 0,2   0,1(+)       

0130990 Andre 0,2   0,1       

0140000 Steinfrukter  0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 0,01(*)    

0140010 Aprikoser 0,2   0,15(+) 0,3   0,7  0,01(*) 

0140020 Kirsebær (søte) 0,01(*)   0,1(+) 0,4(+)   2  0,01(*) 

0140030 Ferskener 0,2   0,15(+) 0,4   0,7  0,01(*) 

0140040 Plommer 0,01(*)   0,07(+) 0,3(+)   0,01(*)  0,1(*) 

0140990 Andre 0,01(*)   0,01(*) 0,03(*)   0,01(*)  0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter     0,03(*)      
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0151000 a) druer 0,01(*) 1 0,3 0,2  0,01(*) 4 7  0,7 

0151010 Borddruer    (+)       

0151020 Vindruer    (+)       

0152000 b) jordbær 0,15 0,01(*) 1(+) 0,2(+)  0,3 4 0,6 (+) 0,01(*) 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*) 0,01(*) 1(+) 0,1  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0153010 Bjørnebær    (+)       

0153020 Blåbringebær    (+)       

0153030 Bringebær (røde og gule)    (+)       

0153990 Andre           

0154000 d) andre små frukter og bær    0,6  0,1    0,01(*) 

0154010 Blåbær 0,01(*) 0,01(*) 3 (+)   0,01(*) 0,01(*)   

0154020 Tranebær 0,15 0,01(*) 0,01(*) (+)   4 0,01(*)   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (+)   0,01(*) 0,01(*)   

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og 

gule) 

0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (+)   0,01(*) 0,01(*)   

0154050 Nyper 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (+)   0,01(*) 0,01(*)   

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (+)   0,01(*) 0,01(*)   

0154070 Azarolhagtorn 0,01(*) 0,2 0,01(*) (+)   0,01(*) 1   

0154080 Hyllebær 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (+)   0,01(*) 0,01(*)   

0154990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)    0,01(*) 0,01(*)   

0160000 Forskjellige frukter med     0,03(*) 0,01(*) 0,01(*)    

0161000 a) spiselig skall 0,01(*)  0,01(*)       0,01(*) 

0161010 Dadler  0,01(*)  0,01(*)    0,01(*)   

0161020 Fikener  0,01(*)  0,01(*)    0,01(*)   
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0161030 Bordoliven  0,01(*)  1(+)    0,01(*)   

0161040 Kumquat  0,01(*)  0,01(*)    0,01(*)   

0161050 Stjernefrukt  0,01(*)  0,01(*)    0,01(*)   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  0,2  0,01(*)    1   

0161070 Jambolan  0,01(*)  0,01(*)    0,01(*)   

0161990 Andre  0,01(*)  0,01(*)    0,01(*)   

0162000 b) uspiselig skall, små  0,01(*) 0,01(*)     0,01(*)  0,01(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 0,4   0,15(+)       

0162020 Litchi/litchiplommer 0,01(*)   0,01(*)       

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 0,01(*)   0,01(*)       

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,01(*)   0,01(*)       

0162050 Stjerneepler 0,01(*)   0,01(*)       

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 0,01(*)   0,01(*)       

0162990 Andre 0,01(*)   0,01(*)       

0163000 c) uspiselig skall, store  0,01(*)  0,01(*)    0,01(*)   

0163010 Avokadoer 0,01(*)  0,01(*)       0,01(*) 

0163020 Bananer 0,08  0,1       0,01(*) 

0163030 Mango 0,6(+)  0,5       0,01(*) 

0163040 Papaya 0,01(*)  0,4       0,4 

0163050 Granatepler 0,01(*)  0,01(*)       0,01(*) 

0163060 Cherimoya 0,01(*)  0,01(*)       0,01(*) 

0163070 Guava 0,01(*)  0,01(*)       0,01(*) 

0163080 Ananas 0,01(*)  0,01(*)       0,01(*) 
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0163090 Brødfrukter 0,01(*)  0,01(*)       0,01(*) 

0163100 Durian 0,01(*)  0,01(*)       0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*)  0,01(*)       0,01(*) 

0163990 Andre 0,01(*)  0,01(*)       0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE           

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*)  0,05    0,01(*) 0,01(*)   

0211000 a) poteter  0,02  0,3(+) 0,09 0,15   0,05(*) 0,05 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  0,02  0,01(*) 0,03(*)    0,05(*) 0,01(*) 

0212010 Kassava      0,01(*)     

0212020 Søtpoteter      0,01(*)     

0212030 Jams      0,15     

0212040 Arrowrot      0,01(*)     

0212990 Andre      0,01(*)     

0213000 c) andre rot- og knollvekster 

unntatt sukkerbete 

   0,02(*) 0,03(*)     0,01(*) 

0213010 Rødbeter  0,01(*)  (+)  0,5   0,05(*)  

0213020 Gulrøtter  0,01(*)  (+)  0,4   0,7  

0213030 Knollselleri  0,01(*)  (+)  0,5   0,2  

0213040 Pepperrot  0,01(*)  (+)  0,5   0,7  

0213050 Jordskokk  0,02  (+)  0,5   0,05(*)  

0213060 Pastinakk  0,01(*)  (+)  0,5   0,7  

0213070 Rotpersille  0,01(*)  (+)  0,5   0,7  

0213080 Reddiker  0,01(*)  (+)  0,5   0,05(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

0213090 Havrerot  0,01(*)  (+)  0,5   0,7  

0213100 Kålrot  0,01(*)  (+)  0,5   0,4  

0213110 Neper  0,01(*)  (+)  0,5   0,4  

0213990 Andre  0,01(*)    0,5   0,05(*)  

0220000 Løk  0,01(*) 0,01(*)  0,03(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk 0,15   0,06(+)  0,3   (+)  

0220020 Kepaløk 0,15   0,06(+)  0,3   (+)  

0220030 Sjalottløk 0,15   0,06(+)  0,3   (+)  

0220040 Pipeløk/vårløk 0,01(*)   0,3(+)  0,01(*)     

0220990 Andre 0,01(*)   0,01(*)  0,01(*)     

0230000 Fruktbærende grønnsaker       0,01(*)  0,05(*)  

0231000 a) søtvierfamilien          1,5 

0231010 Tomater 0,3 0,9 0,3 0,07(+) 0,5(+) 0,01(*)  0,6 (+)  

0231020 Grønnsakpaprika 0,01(*) 1 0,5 0,2(+) 0,3 0,01(*)  2 (+)  

0231030 Auberginer/eggplanter 0,01(*) 0,9 0,3 0,4(+) 0,5(+) 1  0,6 (+)  

0231040 Okra 0,01(*) 1 0,2 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*)   

0231990 Andre 0,01(*) 1 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*)   

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,01(*) 0,08 0,01(*) 0,2 0,5 0,03  0,5 (+)  

0232010 Slangeagurker    (+)      0,5 

0232020 Sylteagurker    (+)      1,5 

0232030 Mandelgresskar    (+) (+)     0,5 

0232990 Andre          0,5 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig 

skall 

0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,4(+) 0,01(*)  0,5 (+)  

0233010 Meloner    0,02 (*) (+)      0,3 
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0233020 Kjempegresskar    0,2(+)      0,01(*) 

0233030 Vannmeloner    0,02 (*) (+)      0,01(*) 

0233990 Andre    0,02(*)      0,01(*) 

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02 (*) (+) 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*)  0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,9 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*)  0,01(*)  0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede blad-

vekster av Brassica) 

0,01(*) 0,01(*)    0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   

0241000 a) blomsterkål   0,4 0,1 0,03(*)    0,05(*) 0,01(*) 

0241010 Brokkoli    (+)       

0241020 Blomkål    (+)       

0241990 Andre           

0242000 b) hodekål   0,4      0,05(*)  

0242010 Rosenkål    0,01 (*) (+) 0,6     0,5(+) 

0242020 Hodekål    0,1(+) 0,5     0,2(+) 

0242990 Andre    0,01(*) 0,03(*)     0,01(*) 

0243000 c) bladkål   0,01(*)  0,03(*)    0,5 0,01(*) 

0243010 Kinakål/pe-tsai    0,2(+)       

0243020 Grønnkål    0,01 (*) (+)       

0243990 Andre    0,01(*)       

0244000 d) knutekål   0,4 0,01 (*) (+) 0,03(*)    0,3 0,01(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og 

spiselige blomster 

          

0251000 a) salat og salatplanter  0,01(*)   0,03(*) 0,02  0,01(*)  0,01(*) 

0251010 Vårsalat 0,3  0,01(*) 2(+)   0,01(*)  0,6  
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0251020 Salat 0,4  0,01(*) 0,5(+)   20  4  

0251030 Bredbladet endiv 0,3  0,01(*) 0,1(+)   0,01(*)  0,05(*)  

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,3  0,01(*) 2(+)   0,01(*)  0,6  

0251050 Vårkarse 0,3  0,01(*) 2(+)   0,01(*)  0,05(*)  

0251060 Salatsennep/rucola 0,3  0,01(*) 2(+)   0,01(*)  0,6  

0251070 Sareptasennep 0,3  0,01(*) 2(+)   0,01(*)  0,05(*)  

0251080 Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

0,3  4 2(+)   0,01(*)  0,6  

0251990 Andre 0,3  0,01(*) 0,01(*)   0,01(*)  0,05(*)  

0252000 b) spinat og lignende blader  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 0,02 20 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat 0,6   (+)       

0252020 Portulakk 0,01(*)   (+)       

0252030 Mangold/bladbete 0,01(*)   (+)       

0252990 Andre 0,01(*)          

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 2(+) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 2(+) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02 (*) (+) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,3 0,02(*) 0,02(*) 2 6 0,02 20 0,02(*)  0,02(*) 

0256010 Kjørvel    (+)     0,6  

0256020 Gressløk    (+)     0,6  

0256030 Snittselleri    (+)     0,6  

0256040 Persille    (+)     2  

0256050 Salvie    (+)     2  

0256060 Rosmarin    (+)     0,6  
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0256070 Timian    (+)     0,6  

0256080 Basilikum og spiselige blomster    (+)     0,6  

0256090 Laurbærblad    (+)     0,6  

0256100 Estragon    (+)     0,6  

0256990 Andre         0,6  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 0,01(*)  0,2   0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)   0,01(*) (+) 1,5 1,5     

0260020 Bønner (uten belg)   0,01(*) (+) 0,03(*) 0,01(*)     

0260030 Erter (med belg)   0,9 (+) 1,5 2     

0260040 Erter (uten belg)   0,05 (+) 0,7 1,5     

0260050 Linser   0,01(*) (+) 0,03(*) 0,01(*)     

0260990 Andre   0,01(*)  0,03(*) 0,01(*)     

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,03(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0270010 Asparges    0,01 (*) (+)  0,01(*)   0,1  

0270020 Kardon    0,01(*)  0,3   0,05(*)  

0270030 Stilkselleri    0,3  0,3   0,1  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel    0,3  0,3   0,1  

0270050 Artisjokker    0,2(+)  0,9   0,05 (*) (+)  

0270060 Purre    0,3(+)  0,01(*)   0,05 (*) (+)  

0270070 Rabarbra    0,3  0,3   0,05(*)  

0270080 Bambusskudd    0,01(*)  0,01(*)   0,05(*)  

0270090 Palmehjerter    0,01(*)  0,01(*)   0,05(*)  

0270990 Andre    0,01(*)  0,01(*)   0,05(*)  
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0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,03(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp    0,05(+)    0,5   

0280020 Viltvoksende sopp    0,01(*)    0,01(*)   

0280990 Mose og lav    0,01(*)    0,01(*)   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,2 0,3  0,03(*) 4 0,01(*) 0,01(*) 0,15 0,01(*) 

0300010 Bønner    0,6(+)       

0300020 Linser    1(+)       

0300030 Erter    1(+)       

0300040 Lupiner/lupinbønner    1(+)       

0300990 Andre    0,02(*)       

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*)       0,01(*) 0,05(*)  

0401000 Oljeholdige frø           

0401010 Linfrø  0,15 0,02(*) 0,02(*) (+) 0,06(*) 9 0,01(*)   0,02(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,04 0,02(*) 0,02(*) 0,06(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,02(*) 

0401030 Valmuefrø  0,15 0,02(*) 0,2(+) 0,06(*) 9 0,01(*)   0,02(*) 

0401040 Sesamfrø  0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) (+) 0,06(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,02(*) 

0401050 Solsikkefrø  0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) (+) 0,06(*) 0,1 0,01(*)   0,3 

0401060 Rapsfrø  0,2 0,05 0,2 0,06(*) 9 0,015   0,02(*) 

0401070 Soyabønner  0,08 0,3 0,02(*) 0,06(*) 15 0,01(*)   0,05 

0401080 Sennepsfrø  0,15 0,02(*) 0,07(*) (+) 0,06(*) 4 0,01(*)   0,02(*) 

0401090 Bomullsfrø  0,15 0,5 0,02(*) (+) 0,2 0,7 0,01(*)   0,02(*) 

0401100 Gresskarfrø  0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) (+) 0,06(*) 5 0,01(*)   0,02(*) 

0401110 Saflorfrø  0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) (+) 0,06(*) 9 0,01(*)   0,02(*) 
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0401120 Agurkurtfrø  0,01(*) 0,02(*) 0,2(+) 0,06(*) 4 0,01(*)   0,02(*) 

0401130 Oljedodrefrø  0,15 0,02(*) 0,07(*) (+) 0,06(*) 9 0,01(*)   0,02(*) 

0401140 Hampefrø  0,01(*) 0,02(*) 0,2(+) 0,06(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,02(*) 

0401150 Ricinus  0,01(*) 0,02(*) 0,2(+) 0,06(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,02(*) 

0401990 Andre  0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,06(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,02(*) 

0402000 Oljeholdige frukter  0,01(*) 0,02(*)  0,06(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    0,6(+)       

0402020 Oljepalmefrø    0,02(*)       

0402030 Oljepalmefrukter    0,02(*)       

0402040 Kapok    0,02(*)       

0402990 Andre    0,02(*)       

0500000 KORN      0,01(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg 0,05 1,5 0,05(*) 2(+) 0,4   0,6   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 2(+) 0,03(*)   0,01(*)   

0500030 Mais 0,01(*) 0,02 0,05(*) 2(+) 0,03(*)   0,01(*)   

0500040 Hirse 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 2(+) 0,03(*)   0,01(*)   

0500050 Havre 0,01(*) 1,5 0,01(*) 2(+) 0,4   0,6   

0500060 Ris 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 1(+) 0,03(*)   0,01(*)   

0500070 Rug 0,01(*) 0,1 0,01(*) 2(+) 2(+)   0,07   

0500080 Sorghum 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 2(+) 0,03(*)   0,01(*)   

0500090 Hvete 0,05 0,1 0,5 1(+) 2(+)   0,07   

0500990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,03(*)   0,01(*)   

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG 

JOHANNESBRØD 
0,05(*)    0,1(*)  0,05(*) 0,05(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

0610000 Te  0,05(*) 30 5(+)  0,05(*)   0,05(*) 0,05(*) 

0620000 Kaffebønner  0,15 0,05(*) 0,1(*)  0,05(*)   0,05(*) 0,3 

0630000 Urtete fra  0,05(*) 0,1(+)       0,05(*) 

0631000 a) blomster    15  0,04 (*) (+)   0,05(*)  

0631010 Kamille    (+)       

0631020 Jamaicahibisk/roselle    (+)       

0631030 Rose    (+)       

0631040 Jasmin    (+)       

0631050 Lind    (+)       

0631990 Andre           

0632000 b) blader og urter    15  0,04 (*) (+)   0,05(*)  

0632010 Jordbær    (+)       

0632020 Rooibos    (+)       

0632030 Maté    (+)       

0632990 Andre           

0633000 c) røtter    0,3  4(+)   0,5  

0633010 Vendelrot    (+)       

0633020 Ginseng    (+)       

0633990 Andre           

0639000 d) andre deler av planten    0,1(*)  0,05(*)   0,05(*)  

0640000 Kakaobønner  0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)  0,05(*)   0,05(*) 0,05(*) 

0650000 Johannesbrød  0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)  0,05(*)   0,05(*) 0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,05(*) 20 0,1(*) 3(+) 0,05 (*) (+) 0,05(*) 80 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER           

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,03 (*) (+) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø           

0810020 Svartkarve           

0810030 Selleri           

0810040 Koriander           

0810050 Spisskummen           

0810060 Dill           

0810070 Fennikel           

0810080 bukkehornkløver           

0810090 Muskatnøtt           

0810990 Andre           

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,03 15 0,1(*) 0,03 (*) (+) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde    (+)       

0820020 Sichuanpepper    (+)       

0820030 Karve    (+)       

0820040 Kardemomme    (+)       

0820050 Einebær    (+)       

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)    (+)       

0820070 Vanilje    (+)       

0820080 Tamarind    (+)       

0820990 Andre           
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel           

0830990 Andre           

0840000 Krydder i form av røtter og 

jordstengler 

     (+)     

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,05 0,5(+) 0,1(*) 4 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,15 0,05 0,5(+) 0,1(*) 4 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,15 0,05 0,5(+) 0,1(*) 4 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+)  (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,05 0,5 0,1(*) 4 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 15 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik    (+)       

0850020 Kapers    (+)       

0850990 Andre           

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 15 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran    (+)       

0860990 Andre           

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme           

0870990 Andre           

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*)  0,01(*)  0,03(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  0,01(*)  0,02 (*) (+)  0,5   0,05(*)  

0900020 Sukkerrør  0,04  0,01(*)  0,01(*)   0,05(*)  

0900030 Sikorirøtter  0,01(*)  0,04(+)  0,01(*)   0,2  

0900990 Andre  0,01(*)  0,01(*)  0,01(*)   0,05(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – LANDDYR 
         (+) 

1010000 Vev fra 0,02(*)      0,01(*)   0,05 

1011000 a) svin           

1011010 Muskler  0,01(*) 0,2 0,03(+) 0,15 0,02(+)  0,01(*) 0,01(*)  

1011020 Fettvev  0,03 3 0,5(+) 0,05 0,04(+)  0,01(*) 0,2  

1011030 Lever  0,1 0,2 0,03(*) (+) 0,2 0,03(+)  0,01 0,05  

1011040 Nyrer  0,1 0,2 0,03(*) (+) 0,2 0,06(+)  0,01 0,05  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,1 3 0,5(+) 0,2 0,06  0,01 0,05  

1011990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,03 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  

1012000 b) storfe           

1012010 Muskler  0,01(*) 0,2 0,03(+) 0,15 0,02(+)  0,01(*) 0,01(*)  

1012020 Fettvev  0,03 3 0,5(+) 0,05 0,04(+)  0,01(*) 0,2  

1012030 Lever  0,1 0,2 0,03(*) (+) 0,2 0,03(+)  0,01 0,05  

1012040 Nyrer  0,1 0,2 0,03(*) (+) 0,2 0,07(+)  0,01 0,05  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,1 3 0,5(+) 0,2 0,07  0,01 0,05  

1012990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,04 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  

1013000 c) sau           

1013010 Muskler  0,01(*) 0,2 0,03(+) 0,15 0,02(+)  0,01(*) 0,01(*)  

1013020 Fettvev  0,03 3 0,5(+) 0,05 0,04(+)  0,01(*) 0,2  

1013030 Lever  0,1 0,2 0,03 (*) (+) 0,2 0,03(+)  0,01 0,05  

1013040 Nyrer  0,1 0,2 0,03 (*) (+) 0,2 0,07(+)  0,01 0,05  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,1 3 0,5(+) 0,2 0,07  0,01 0,05  

1013990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,04 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1014000 d) geit           

1014010 Muskler  0,01(*) 0,2 0,03(+) 0,15 0,02(+)  0,01(*) 0,01(*)  

1014020 Fettvev  0,03 3 0,5(+) 0,05 0,04(+)  0,01(*) 0,2  

1014030 Lever  0,1 0,2 0,03(*) (+) 0,2 0,03(+)  0,01 0,05  

1014040 Nyrer  0,1 0,2 0,03(*) (+) 0,2 0,07(+)  0,01 0,05  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,1 3 0,5(+) 0,2 0,07  0,01 0,05 (*)  

1014990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,04 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  

1015000 e) dyr av hestefamilien           

1015010 Muskler  0,01(*) 0,2 0,03 0,15 0,02  0,01(*) 0,01(*)  

1015020 Fettvev  0,03 3 0,5 0,05 0,04  0,01(*) 0,2  

1015030 Lever  0,1 0,2 0,03(*) 0,2 0,03  0,01 0,05  

1015040 Nyrer  0,1 0,2 0,03(*) 0,2 0,07  0,01 0,05  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,1 3 0,5 0,2 0,07  0,01 0,05  

1015990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,04 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  

1016000 f) fjørfe  0,01(*)      0,01(*) 0,01(*)  

1016010 Muskler   0,05(*) 0,02 (*) (+) 0,1 0,02(+)     

1016020 Fettvev   0,05(*) 0,1(+) 0,05 0,02(+)     

1016030 Lever   0,01(*) 0,02(*) (+) 0,1 0,04(+)     

1016040 Nyrer   0,01(*) 0,02(*) (+) 0,1 0,01(*)     

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

  0,01(*) 0,02(*) (+) 0,1 0,04     

1016990 Andre   0,01(*) 0,02(*) 0,03 0,01(*)     

1017000 g) andre oppdrettede landdyr           

1017010 Muskler  0,01(*) 0,2 0,03 0,15 0,02  0,01(*) 0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1017020 Fettvev  0,03 3 0,5 0,05 0,04  0,01(*) 0,2  

1017030 Lever  0,1 0,2 0,03(*) 0,2 0,03  0,01 0,05  

1017040 Nyrer  0,1 0,2 0,03(*) 0,2 0,07  0,01 0,05  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

 0,1 3 0,5 0,2 0,07  0,01 0,05  

1017990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,04 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  

1020000 Melk 0,01(*) 0,01(*) 0,2 0,05 0,15 0,08 0,01(*) 0,01(*) 0,02 0,05 

1020010 Storfe    (+)  (+)     

1020020 Sau    (+)  (+)     

1020030 Geit    (+)  (+)     

1020040 Hest           

1020990 Andre           

1030000 Fugleegg 0,02(*) 0,01(*) 0,01 (*) (+) 0,02(*) 0,15 0,02(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

1030010 Kylling    (+)       

1030020 And    (+)       

1030030 Gås    (+)       

1030040 Vaktel    (+)       

1030990 Andre           

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

 

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Acibenzolar-s-metyl (summen av acibenzolar-s-metyl og acibenzolarsyre (fri og konjugert) uttrykt som acibenzolar-s-metyl) 



   

 

N
r. 3

6
/1

0
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
8

.5
.2

0
2
0
 

 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 26. juni 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0163030 Mango 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Benzovindiflupyr 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Bifentrin (summen av isomerer) (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 3. februar 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

0152000 b) jordbær 

0153000 c) bær fra halvbusker 

(+) Forekomstdata viser at en øvre grenseverdi for restmengder lavere enn 0,1 mg/kg ikke kan oppnås på nåværende tidspunkt. Ytterligere data er nødvendig for å overvåke dette nivået over tid med henblikk på en 

mulig reduksjon. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 3. februar 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0630000 Urtete fra 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 3. februar 2019, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 Fugleegg 

Deltametrin (cis-deltametrin) (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0120010 Mandler 

0120020 Paranøtter 

0120030 Kasjunøtter 
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0120040 Kastanjer 

0120050 Kokosnøtter 

0120060 Hasselnøtter 

0120070 Macadamianøtter 

0120080 Pekannøtter 

0120090 Pinjekjerner 

0120100 Pistasienøtter 

0120110 Valnøtter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0140010 Aprikoser 

0140020 Kirsebær (søte) 

0140030 Ferskener 

0140040 Plommer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b) jordbær 

0153010 Bjørnebær 

0153020 Blåbringebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

0154010 Blåbær 

0154020 Tranebær 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0154050 Nyper 

0154060 Morbær (svart og hvit) 

0154070 Azarolhagtorn 

0154080 Hyllebær 

0161030 Bordoliven 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, bearbeidingsforsøk og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) poteter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot 

0213050 Jordskokk 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Reddiker 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

0220040 Pipeløk/vårløk 

0231010 Tomater 

0231020 Grønnsakpaprika 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0234000 d) sukkermais 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

0243010 Kinakål/pe-tsai 
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0243020 Grønnkål 

0244000 d) knutekål 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0252010 Spinat 

0252020 Portulakk 

0252030 Mangold/bladbete 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 

0254000 d) brønnkarse 

0255000 e) sikori/julesalat 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0260010 Bønner (med belg) 

0260020 Bønner (uten belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0260040 Erter (uten belg) 

0260050 Linser 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270010 Asparges 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270050 Artisjokker 

0270060 Purre 

0280010 Dyrket sopp 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet for prøver og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300010 Bønner 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401010 Linfrø 

0401030 Valmuefrø 

0401040 Sesamfrø 

0401050 Solsikkefrø 

0401080 Sennepsfrø 

0401090 Bomullsfrø 

0401100 Gresskarfrø 

0401110 Saflorfrø 

0401120 Agurkurtfrø 

0401130 Oljedodrefrø 

0401140 Hampefrø 

0401150 Ricinus 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet for prøver og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 

0500030 Mais 

0500040 Hirse 

0500050 Havre 

0500060 Ris 

0500070 Rug 



   

 

2
8

.5
.2

0
2
0

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 3

6
/1

0
7
 

 

0500080 Sorghum 

0500090 Hvete 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0610000 Te 

0631010 Kamille 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 

0631030 Rose 

0631040 Jasmin 

0631050 Lind 

0632010 Jordbær 

0632020 Rooibos 

0632030 Maté 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginseng 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit) 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0850010 Kryddernellik 

0850020 Kapers 

0860010 Safran 

0900010 Sukkerbeterøtter 

0900030 Sikorirøtter 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at noen opplysninger om analysemetoder og stoffskifte hos husdyr mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, stoffskifte- og fôringsundersøkelser for husdyr mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1030010 Kylling 

1030020 And 
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1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

Flonikamid (summen av flonikamid, TFNA og TFNG uttrykt som flonikamid) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Flonikamid – kode 1 000 000 unntatt kode 1 040 000: Summen av flonikamid og TFNA-AM uttrykt som flonikamid 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140020 Kirsebær (søte) 

0140040 Plommer 

0231010 Tomater 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0232030 Mandelgresskar 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om hydrolyseundersøkelser i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, 

vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0700000 HUMLE 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Fluazifop-P (summen av alle beslektede isomerer av fluazifop, dets estere og dets konjugater uttrykt som fluazifop) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631000 a) blomster 

0632000 b) blader og urter 

0633000 c) røtter 

0700000 HUMLE 

0810000 Frøkrydder 

0820000 Fruktkrydder 
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0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0840990 Andre 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1030000 Fugleegg 

Isofetamid 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 
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Metrafenon (F) 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Pendimetalin (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdi for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000 b) jordbær 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

0231010 Tomater 

0231020 Grønnsakpaprika 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 

0270050 Artisjokker 

0270060 Purre 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Teflubenzuron (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om hydrolyseundersøkelser i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, 

vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolismeundersøkelser for bladvekster mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder for produkter av animalsk opprinnelse og undersøkelser om stoffskifte hos drøvtyggere og fjørfe 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 
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2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for biksafen og klorantraniliprol lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre 

grenseverdiene gjelder for(a) 

B
ik

sa
fe

n
 (

R
) 

K
lo
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n
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(D
P

X
 E

-2
Y

4
5

) 

(F
) 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*)  

0110000 Sitrusfrukter  0,7 

0110010 Grapefrukt   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre   

0120000 Nøtter  0,05 

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 Kjernefrukter  0,5 

0130010 Epler   

0130020 Pærer   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 Steinfrukter  1 

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   
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(1) (2) (3) (4) 

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre   

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer  1 

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær  1 

0153000 c) bær fra halvbusker  1 

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre   

0154000 d) andre små frukter og bær   

0154010 Blåbær  1,5 

0154020 Tranebær  1 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  1 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  1 

0154050 Nyper  1 

0154060 Morbær (svart og hvit)  1 

0154070 Azarolhagtorn  0,01(*) 

0154080 Hyllebær  1 

0154990 Andre  1 

0160000 Forskjellige frukter med   

0161000 a) spiselig skall  0,01(*) 

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat   

0161050 Stjernefrukt   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070 Jambolan   

0161990 Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

0162000 b) uspiselig skall, små  0,01(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   

0162020 Litchi/litchiplommer   

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   

0162990 Andre   

0163000 c) uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer  0,01(*) 

0163020 Bananer  0,01(*) 

0163030 Mango  0,01(*) 

0163040 Papaya  0,01(*) 

0163050 Granatepler  0,4 

0163060 Cherimoya  0,01(*) 

0163070 Guava  0,01(*) 

0163080 Ananas  0,01(*) 

0163090 Brødfrukter  0,01(*) 

0163100 Durian  0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana  0,01(*) 

0163990 Andre  0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,01(*)  

0210000 Rot- og knollvekster   

0211000 a) poteter  0,02 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  0,02 

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter  0,06 

0213020 Gulrøtter  0,08 

0213030 Knollselleri  0,06 
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(1) (2) (3) (4) 

0213040 Pepperrot  0,06 

0213050 Jordskokk  0,06 

0213060 Pastinakk  0,06 

0213070 Rotpersille  0,06 

0213080 Reddiker  0,5 

0213090 Havrerot  0,06 

0213100 Kålrot  0,06 

0213110 Neper  0,06 

0213990 Andre  0,06 

0220000 Løk  0,01(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk/vårløk   

0220990 Andre   

0230000 Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) søtvierfamilien   

0231010 Tomater  0,6 

0231020 Grønnsakpaprika  1 

0231030 Auberginer/eggplanter  0,6 

0231040 Okra  0,6 

0231990 Andre  0,6 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  0,3 

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  0,3 

0233010 Meloner   

0233020 Kjempegresskar   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) sukkermais  0,2 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  0,2 
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(1) (2) (3) (4) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)   

0241000 a) blomsterkål   

0241010 Brokkoli  1 

0241020 Blomkål  0,6 

0241990 Andre  0,6 

0242000 b) hodekål   

0242010 Rosenkål  0,01(*) 

0242020 Hodekål  2 

0242990 Andre  0,01(*) 

0243000 c) bladkål  20 

0243010 Kinakål/pe-tsai   

0243020 Grønnkål   

0243990 Andre   

0244000 d) knutekål  0,01(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  20 

0251000 a) salat og salatplanter   

0251010 Vårsalat   

0251020 Salat   

0251030 Bredbladet endiv   

0251040 Karse og andre spirer og skudd   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep/rucola   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)   

0251990 Andre   

0252000 b) spinat og lignende blader   

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   

0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter   

0254000 d) brønnkarse   

0255000 e) sikori/julesalat   
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0256000 f) urter og spiselige blomster   

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre   

0260000 Belgfrukter   

0260010 Bønner (med belg)  0,8 

0260020 Bønner (uten belg)  0,01(*) 

0260030 Erter (med belg)  2 

0260040 Erter (uten belg)  0,01(*) 

0260050 Linser  0,01(*) 

0260990 Andre  0,01(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker   

0270010 Asparges  0,01(*) 

0270020 Kardon  0,01(*) 

0270030 Stilkselleri  10 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  0,01(*) 

0270050 Artisjokker  2 

0270060 Purre  0,01(*) 

0270070 Rabarbra  0,01(*) 

0270080 Bambusskudd  0,01(*) 

0270090 Palmehjerter  0,01(*) 

0270990 Andre  0,01(*) 

0280000 Sopp, mose og lav  0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   
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0290000 Alger og prokaryote organismer  0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø 0,07 0,01(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*) 0,06 

0401030 Valmuefrø 0,07 0,01(*) 

0401040 Sesamfrø 0,01(*) 0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,01(*) 2 

0401060 Rapsfrø 0,07 2 

0401070 Soyabønner 0,01(*) 0,05 

0401080 Sennepsfrø 0,07 0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,01(*) 0,3 

0401100 Gresskarfrø 0,01(*) 0,01(*) 

0401110 Saflorfrø 0,01(*) 0,01(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*) 0,01(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,01(*) 0,01(*) 

0401140 Hampefrø 0,01(*) 0,01(*) 

0401150 Ricinus 0,01(*) 0,01(*) 

0401990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*) 0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 KORN   

0500010 Bygg 0,5 0,02 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 0,02 
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0500030 Mais 0,01(*) 0,02 

0500040 Hirse 0,01(*) 0,02 

0500050 Havre 0,5 0,02 

0500060 Ris 0,01(*) 0,4 

0500070 Rug 0,05 0,02 

0500080 Sorghum 0,01(*) 0,02 

0500090 Hvete 0,05 0,02 

0500990 Andre 0,01(*) 0,02 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,01(*) 0,02(*) 

0610000 Te   

0620000 Kaffebønner   

0630000 Urtete fra   

0631000 a) blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Jamaicahibisk/roselle   

0631030 Rose   

0631040 Jasmin   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) blader og urter   

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre   

0639000 d) andre deler av planten   

0640000 Kakaobønner   

0650000 Johannesbrød   

0700000 HUMLE 0,01(*) 10(+) 

0800000 KRYDDER   
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0810000 Frøkrydder 0,01(*) 0,02(*) 

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Selleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 Fruktkrydder 0,01(*) 0,02(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)   

0820070 Vanilje   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 Barkkrydder 0,01(*) 0,02(*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre   

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,01(*) 0,02(*) 

0840020 Ingefær 0,01(*) 0,02(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,01(*) 0,02(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,01(*) 0,02(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   
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0860000 Krydder i form av støvveier 0,01(*) 0,02(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,01(*) 0,02(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*)  

0900010 Sukkerbeterøtter  0,02 

0900020 Sukkerrør  0,5 

0900030 Sikorirøtter  0,02 

0900990 Andre  0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Vev fra   

1011000 a) svin   

1011010 Muskler 0,02(*) 0,2 

1011020 Fettvev 2 0,2 

1011030 Lever 4 0,2 

1011040 Nyrer 4 0,2 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 4 0,2 

1011990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 

1012000 b) storfe   

1012010 Muskler 0,15 0,2 

1012020 Fettvev 2 0,2 

1012030 Lever 4 0,2 

1012040 Nyrer 4 0,2 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 4 0,2 

1012990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 

1013000 c) sau   

1013010 Muskler 0,15 0,2 

1013020 Fettvev 2 0,2 

1013030 Lever 4 0,2 

1013040 Nyrer 4 0,2 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 4 0,2 

1013990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 
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1014000 d) geit   

1014010 Muskler 0,15 0,2 

1014020 Fettvev 2 0,2 

1014030 Lever 4 0,2 

1014040 Nyrer 4 0,2 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 4 0,2 

1014990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler 0,02(*) 0,2 

1015020 Fettvev 2 0,2 

1015030 Lever 4 0,2 

1015040 Nyrer 4 0,2 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 4 0,2 

1015990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe   

1016010 Muskler 0,02(*) 0,01(*) 

1016020 Fettvev 0,05 0,08 

1016030 Lever 0,05 0,07 

1016040 Nyrer 0,05 0,07 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05 0,07 

1016990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler 0,02(*) 0,2 

1017020 Fettvev 2 0,2 

1017030 Lever 4 0,2 

1017040 Nyrer 4 0,2 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 4 0,2 

1017990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 

1020000 Melk 0,2 0,05 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   
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1030000 Fugleegg 0,05 0,2 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*) 0,01(*) 

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

Biksafen (R) 

(R) =  Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Biksafen – kode 1 000 000 unntatt 1 040 000: Summen av biksafen og desmetylbiksafen uttrykt som biksafen 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Klorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F) 

(+) Den øvre grenseverdien for restmengder er gyldig til 31. desember 2020, deretter vil den øvre grenseverdien være 0,02(*) mg/kg med 

mindre den blir endret ved en forordning. 

0700000 HUMLE 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/832 

av 5. juni 2018 

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

øvre grenseverdier for rester av cyantraniliprol, cymoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, 

flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargitt, 

pyrimetanil, sulfoksaflor og trifloksystrobin i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 18 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av cyantraniliprol, cymoksanil, deltametrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, 

metazaklor, propamokarb, pyrimetanil, sulfoksaflor og trifloksystrobin er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 396/2005. Øvre grenseverdier for rester av difenokonazol, flubendiamid, fluopikolid og fosetyl er fastsatt i del A i 

vedlegg III til nevnte forordning. Øvre grenseverdier for rester av propargitt er fastsatt i vedlegg V til nevnte forordning. 

2) Den 11. juli 2015 vedtok Codex Alimentarius-kommisjonen øvre CXL-grenseverdier for fenamidon(2). 

3) I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(3) skal internasjonale standarder, 

dersom de finnes eller vil bli vedtatt om kort tid, tas i betraktning ved utforming eller tilpasning av næringsmid-

delregelverket, unntatt når slike standarder eller relevante deler av dem vil være et ineffektivt eller uhensiktsmessig 

virkemiddel for å nå næringsmiddelregelverkets legitime mål, eller det foreligger en vitenskapelig begrunnelse eller de vil 

føre til et annet vernenivå enn det som anses som hensiktsmessig i Unionen. I samsvar med artikkel 13 bokstav e) i nevnte 

forordning skal Unionen fremme samsvar mellom internasjonale tekniske standarder og næringsmiddelregelverket, 

samtidig som det sikres at det høye vernenivået som er vedtatt i Unionen, ikke reduseres. 

4) Unionen framla sine forbehold for Codex-komiteen for pesticidrester om de øvre CXL-grenseverdiene foreslått for 

følgende kombinasjoner av pesticider og produkter: fenamidon (blomsterkål, fruktbærende grønnsaker unntatt 

gresskarfamilien). 

5) Derfor bør øvre CXL-grenseverdier for fenamidon, som ikke er oppført i betraktning 4, oppføres i forordning (EF) 

nr. 396/2005 som øvre grenseverdier, unntatt når de gjelder produkter som ikke er oppført i vedlegg I til nevnte 

forordning, eller når de er fastsatt på et lavere nivå enn de gjeldende øvre grenseverdiene. Nevnte øvre CXL-

grenseverdier er sikre for forbrukere i Unionen(4). 

6) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på bønner uten belg av et 

plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet cymoksanil, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de eksisterende øvre grenseverdiene. 

7) Når det gjelder deltametrin, er det inngitt en slik søknad for grønnkål. Når det gjelder difenokonazol, er det inngitt en slik 

søknad for annen blomsterkål, rosenkål, bredbladet endiv, salatsennep, spinat og lignende blader, salatsikori og rabarbra. 

Når det gjelder fluopikolid, er det inngitt en slik søknad for bladbete. Når det gjelder folpet, er det inngitt en slik søknad for 

epler og pærer. Når det gjelder fosetyl, er det inngitt en slik søknad for kjernefrukter, ferskener og poteter. Når det gjelder 

mandestrobin, er det inngitt en slik søknad for aprikoser, kirsebær, ferskener og plommer. Når det gjelder metazaklor, er det 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 6.6.2018, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2019 av 8. februar 2019 

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

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 
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inngitt en slik søknad for kinakål. Når det gjelder propamokarb, er det inngitt en slik søknad for bladbete. Når det gjelder 

pyrimetanil, er det inngitt en slik søknad for frukter av gresskarfamilien med spiselig skall. Når det gjelder sulfoksaflor, er 

det inngitt en slik søknad for vindrueblader og artisjokker. Når det gjelder trifloksystrobin, er det inngitt en slik søknad for 

andre små frukter og bær, salat og salatplanter, portulakk, bønner uten belg, erter og belgfrukter. 

8) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt søknader om bruk av flubendiamid på 

aprikoser, ferskener, plommer og soyabønner i De forente stater, dinatriumfosfonat på nøtter (unntatt kokosnøtter) i De 

forente stater og propargitt på appelsiner i Brasil og på te i India. Søkerne hevder at den tillatte bruken av nevnte stoffer 

på slike vekster i de respektive eksportstatene fører til restmengder som overstiger de øvre grenseverdiene i forordning 

(EF) nr. 396/2005, og at høyere øvre grenseverdier er nødvendig for å unngå handelshindringer for import av disse 

vekstene. 

9) I samsvar med artikkel 53 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(5) underrettet Det forente kongerike 

Kommisjonen 8. august 2017 om at Det forente kongerike som følge av et uventet utbrudd av Drosophila suzukii har tillatt 

omsetning av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet klorantraniliprol til bruk på bjørnebær og bringebær. 

Den 13. September 2017 underrettet Det forente kongerike, i samsvar med artikkel 53, Kommisjonen om en godkjenning 

av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet cyantraniliprol til bruk på purre, på grunn av et uventet utbrudd av 

Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua og Phytomyza gymnostoma. Disse godkjenningene ble ansett som 

et nødvendig tiltak, ettersom utbruddet av disse skadedyrene utgjorde en fare som ikke kunnes avverges på noen annen 

rimelig måte. Det forente kongerike har underrettet de andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») i samsvar med artikkel 18 nr. 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 og inngitt 

søknader med henblikk på fastsettelse av midlertidige øvre grenseverdier for disse vekstene. 

10) I samsvar med artikkel 53 i forordning (EF) nr. 1107/2009 underrettet Hellas Kommisjonen 19. september 2017 om at 

Hellas har tillatt omsetning av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet mepikvat til bruk på bomull som 

vekstregulerende middel. Dette ble ansett som et nødvendig tiltak for å unngå tap i avling. Hellas har underrettet de 

andre medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten i samsvar med artikkel 18 nr. 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 og 

inngitt en søknad med henblikk på fastsettelse av en midlertidig øvre grenseverdi for bomullsfrø. 

11) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, og 

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 

12) Myndigheten har vurdert søknadene og evalueringsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der 

det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte øvre grenseverdiene(6). Myndigheten over-

sendte disse uttalelsene til søkerne, Kommisjonen og medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

13) Når det gjelder bruken av deltametrin på grønnkål, konkluderte Myndigheten i sin grunngitte uttalelse med at risikovur-

deringen påvirkes av atypiske usikkerhetsfaktorer. Med tanke på den lave bidraget fra grønnkål til den samlede 

eksponeringen gjennom kosten bør den øvre grenseverdien for restmengder fastsettes til 0,15 mg/kg. 

14) Når det gjelder trifloksystrobin, framla søkeren de manglende opplysningene om analysemetoder for produkter av 

animalsk opprinnelse og gjorde referansestandarden for CGA321113 kommersielt tilgjengelig. 

15) Når det gjelder bruk av flubendiamid på soyabønner, er den gjeldende øvre grenseverdien for restmengder fastsatt til 

0,25 mg/kg i eksportstaten. Ettersom den høyeste restmengden som er målt i kontrollerte feltforsøk er litt over denne 

verdien, bør den øvre grenseverdien fastsettes som en avrundet verdi på 0,3 mg/kg. 

16) Når det gjelder bruk av cyantraniliprol på bjørnebær, bringebær og purre, bør de øvre grenseverdiene være midlertidig 

gyldige til 30. juni 2021. 

17) Når det gjelder bruken av mepikvat på bomull, bør den øvre grenseverdien for bomullsfrø være midlertidig gyldig til 

30. juni 2021. 

18) Når det gjelder alle de andre søknadene, konkluderte Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, og, på grunnlag 

av en vurdering av forbrukereksponeringen i 27 bestemt europeiske forbrukergrupper, at de endringene av de øvre 

grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerheten.  Myndigheten 
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tok hensyn til de siste opplysningene om stoffets toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse 

stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt 

konsum av de berørte produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose 

overskrides. 

19) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

20) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 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 5. juni 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines 
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«Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton», EFSA Journal 2018; 16(2):5162 [25 s.]. 
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and 
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops», EFSA Journal 

2018;16(1):5154 [33 s.]. 
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Kolonnene for cyantraniliprol, cymoksanil, deltametrin, fenamidon, folpet, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, pyrimetanil, sulfoksaflor og trifloksystrobin skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter 

som de øvre grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER        0,02(*) 0,01(*)    

0110000 Sitrusfrukter 0,9 0,01(*) 0,04(+) 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*)   8  0,5 

0110010 Grapefrukt           0,15  

0110020 Appelsiner           0,8  

0110030 Sitroner           0,4  

0110040 Limetter           0,01(*)  

0110050 Mandariner           0,8  

0110990 Andre (2)           0,01(*)  

0120000 Nøtter 0,04 0,01(*) 0,02(*) 

(+) 

0,01(*) 0,07(*) 0,01(*) 0,05(*)    0,02(*) 0,02 

0120010 Mandler          0,2   

0120020 Paranøtter          0,02(*)   

0120030 Kasjunøtter          0,02(*)   

0120040 Kastanjer          0,02(*)   

0120050 Kokosnøtter          0,02(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0120060 Hasselnøtter          0,02(*)   

0120070 Macadamianøtter          0,02(*)   

0120080 Pekannøtter          0,02(*)   

0120090 Pinjekjerner          0,02(*)   

0120100 Pistasienøtter          0,2   

0120110 Valnøtter          0,02(*)   

0120990 Andre (2)          0,02(*)   

0130000 Kjernefrukter 0,8 0,01(*) (+) 0,01(*)  0,01(*) 0,02(*)   15  0,7 

0130010 Epler   0,2  0,3      0,4  

0130020 Pærer   0,1  0,3      0,4  

0130030 Kveder   0,1  0,03(*)      0,3  

0130040 Mispel   0,1  0,03(*)      0,3  

0130050 Japansk mispel   0,1  0,03(*)      0,3  

0130990 Andre (2)   0,1  0,03(*)      0,3  

0140000 Steinfrukter  0,01(*) (+) 0,01(*) 0,03(*)  0,02(*)     3 

0140010 Aprikoser 0,01(*)  0,15   2    10 0,5  

0140020 Kirsebær (søte) 6  0,1   3    4 1,5  

0140030 Ferskener 1,5  0,15   2    10 0,5  

0140040 Plommer 0,7  0,07   0,5    2 0,5  

0140990 Andre (2) 0,01(*)  0,01(*)   0,01(*)    0,01(*) 0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter   (+)   0,01(*) 0,02(*)      

0151000 a) druer 1,5 0,3(+) 0,2 0,6      5 2 3 

0151010 Borddruer     6        

0151020 Vindruer     20        

0152000 b) jordbær 0,5 0,01(*) 0,2 0,04 5(+)     5 0,5 1 

0153000 c) bær fra halvbusker  0,01(*) 0,1 0,01(*) 0,03(*)      0,01(*) 3 

0153010 Bjørnebær 0,9(+)         15   

0153020 Blåbringebær 0,01(*)         0,01(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0153030 Bringebær (røde og gule) 0,9(+)         15   

0153990 Andre (2) 0,01(*)         0,01(*)   

0154000 d) andre små frukter og bær  0,01(*) 0,6 0,01(*) 0,03(*)       3 

0154010 Blåbær 4         8 0,01(*)  

0154020 Tranebær 0,01(*)         5 0,01(*)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 4         5 0,01(*)  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og 

gule) 

4         5 0,01(*)  

0154050 Nyper 4         5 0,01(*)  

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,01(*)         5 0,01(*)  

0154070 Azarolhagtorn 0,8         15 0,3  

0154080 Hyllebær 0,01(*)         5 0,01(*)  

0154990 Andre (2) 0,01(*)         5 0,01(*)  

0160000 Forskjellige frukter med  0,01(*)  0,01(*)  0,01(*) 0,02(*)      

0161000 a) spiselig skall             

0161010 Dadler 0,01(*)  0,01(*)  0,03(*)     0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0161020 Fikener 0,01(*)  0,01(*)  0,03(*)     0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0161030 Bordoliven 1,5  1(+)  0,15(*) (+)     0,02(*) 0,01(*) 0,3 

0161040 Kumquat 0,01(*)  0,01(*)  0,03(*)     0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,01(*)  0,01(*)  0,03(*)     0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,8  0,01(*)  0,03(*)     15 0,3 0,01(*) 

0161070 Jambolan 0,01(*)  0,01(*)  0,03(*)     0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0161990 Andre (2) 0,01(*)  0,01(*)  0,03(*)     0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*)    0,03(*)     0,01(*) 0,01(*)  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   0,15(+)         0,01(*) 

0162020 Litchi/litchiplommer   0,01(*)         0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   0,01(*)         4(+) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   0,01(*)         0,01(*) 

0162050 Stjerneepler   0,01(*)         0,01(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   0,01(*)         0,01(*) 

0162990 Andre (2)   0,01(*)         0,01(*) 

0163000 c) uspiselig skall, store 0,01(*)  0,01(*)  0,03(*)      0,01(*)  

0163010 Avokadoer          0,01(*)  0,01(*) 

0163020 Bananer          0,1  0,05 

0163030 Mango          0,01(*)  0,01(*) 

0163040 Papaya          0,01(*)  0,6 

0163050 Granatepler          0,01(*)  0,01(*) 

0163060 Cherimoya          0,01(*)  0,01(*) 

0163070 Guava          0,01(*)  0,01(*) 

0163080 Ananas          0,01(*)  0,01(*) 

0163090 Brødfrukter          0,01(*)  0,01(*) 

0163100 Durian          0,01(*)  0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana          0,01(*)  0,01(*) 

0163990 Andre (2)          0,01(*)  0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE      0,01(*)       

0210000 Rot- og knollvekster 0,05 0,01(*)     0,02(*)      

0211000 a) poteter   0,3(+) 0,02(*) 0,06(*) (+)   0,02(*) 0,3 0,05(*) 0,03 0,02 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster   0,01(*) 0,01(*) 0,03(*)   0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,03 0,01(*) 

0212010 Kassava             

0212020 Søtpoteter             

0212030 Jams             

0212040 Arrowrot             

0212990 Andre (2)             
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0213000 c) andre rot- og knollvekster 

unntatt sukkerbete 

  0,02(*) (+)          

0213010 Rødbeter    0,15 0,03(*)   0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,03 0,02 

0213020 Gulrøtter    0,2 0,03(*)   0,02(*) 0,01(*) 1 0,05 0,1 

0213030 Knollselleri    0,15 0,03(*)   0,02(*) 0,09 0,01(*) 0,03 0,03 

0213040 Pepperrot    0,15 0,03(*)   0,15(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,03 0,08 

0213050 Jordskokk    0,15 0,03(*)   0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,03 0,01(*) 

0213060 Pastinakk    0,15 0,03(*)   0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,03 0,04 

0213070 Rotpersille    0,15 0,03(*)   0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,03 0,08 

0213080 Reddiker    0,15 0,04(*) (+)   0,4(+) 3 0,01(*) 0,03 0,08 

0213090 Havrerot    0,15 0,04(*) (+)   0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,03 0,04 

0213100 Kålrot    0,15 0,03(*)   0,15(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,03 0,04 

0213110 Neper    0,15 0,03(*)   0,15(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,03 0,04 

0213990 Andre (2)    0,15 0,03(*)   0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,03 0,01(*) 

0220000 Løk  0,01(*) (+)  0,03(*)  0,02(*)      

0220010 Hvitløk 0,05  0,06 0,2    0,06(*) 2 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0220020 Kepaløk 0,05  0,06 0,2    0,02(*) 2 0,2 0,01(*) 0,01(*) 

0220030 Sjalottløk 0,05  0,06 0,2    0,02(*) 2 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk 8  0,3 3    0,02(*) 30 3 0,7 0,1 

0220990 Andre (2) 0,05  0,01(*) 0,01(*)    0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker       0,02(*) 0,02(*)     

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae             

0231010 Tomater 1 0,4 0,07(+) 1 5(+)    4 1 0,3 0,7 

0231020 Grønnsakpaprika 1,5 0,01(*) 0,2(+) 1(+) 0,03(*)    3 2 0,4 0,4(+) 

0231030 Auberginer/eggplanter 1 0,3 0,4(+) 1 0,03(*)    4 1 0,3 0,7 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0231040 Okra 1,5 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*)    0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0231990 Andre (2) 1,5 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*)    0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,4 0,08 0,2(+) 0,2 0,03(*)    5 0,8 0,5 0,3 

0232010 Slangeagurker            (+) 

0232020 Sylteagurker            (+) 

0232030 Mandelgresskar             

0232990 Andre (2)             

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,3 0,4 (+) 0,2     5 0,01(*) 0,5 0,3 

0233010 Meloner   0,02(*)  0,4(+)        

0233020 Kjempegresskar   0,2  0,03(*)        

0233030 Vannmeloner   0,02(*)  0,03(*)        

0233990 Andre (2)   0,02(*)  0,03(*)        

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) (+) 0,01(*) 0,03(*)    0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*)    0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede blad-

vekster av Brassica) 

 0,01(*) (+)  0,03(*)  0,02(*)   0,01(*)   

0241000 a) blomsterkål 2  0,1     0,4(+)    0,5 

0241010 Brokkoli    5     3  3  

0241020 Blomkål    0,01(*)     10(+)  0,04  

0241990 Andre (2)    0,01(*)     0,01(*)  0,01(*)  

0242000 b) hodekål 2            

0242010 Rosenkål   0,01(*) 0,01(*)    0,06(*) 2  0,01(*) 0,6 

0242020 Hodekål   0,1 0,9    0,4(+) 0,7  0,4 0,5 

0242990 Andre (2)   0,01(*) 0,01(*)    0,02(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0243000 c) bladkål 0,01(*)           3(+) 

0243010 Kinakål/pe-tsai   0,2 55    0,6 20  2  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0243020 Grønnkål   0,15 0,01(*)    0,2(+) 20  0,01(*)  

0243990 Andre (2)   0,01(*) 0,01(*)    0,2(+) 0,01(*)  0,01(*)  

0244000 d) knutekål 2  0,01(*) 0,01(*)    0,3(+) 0,3  0,01(*) 0,01(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og 

spiselige blomster 

            

0251000 a) salat og salatplanter   (+)  0,03(*)  0,02(*) 0,02(*)    15 

0251010 Vårsalat 0,01(*) 0,01(*) 2 40     20(+) 0,01(*) 0,01(*)  

0251020 Salat 5 0,03(+) 0,5 30     40 20 4  

0251030 Bredbladet endiv 0,01(*) 0,01(*) 0,1 40     20(+) 20 0,01(*)  

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,01(*) 0,01(*) 2 40     20(+) 0,01(*) 0,01(*)  

0251050 Vårkarse 0,01(*) 0,01(*) 2 40     20(+) 0,01(*) 0,01(*)  

0251060 Salatsennep/rucola 0,01(*) 0,01(*) 2 40     30 0,01(*) 0,01(*)  

0251070 Sareptasennep 0,01(*) 0,01(*) 2 40     20(+) 0,01(*) 0,01(*)  

0251080 Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

0,01(*) 0,01(*) 2 40     20(+) 20 0,01(*)  

0251990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)     0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*)  0,01(*) (+) 60 0,03(*)  0,02(*) 0,02(*) 40 0,01(*)   

0252010 Spinat  1(+)         6 0,01(*) 

0252020 Portulakk  0,01(*)         0,01(*) 15 

0252030 Mangold/bladbete  0,01(*)         0,01(*) 0,01(*) 

0252990 Andre (2)  0,01(*)         0,01(*) 0,01(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 2(+) 0,01(*) 0,03(*)  0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 2 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 2(+) 0,01(*) 0,03(*)  0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) (+) 0,01(*) 0,03(*)  0,02(*) 0,02(*) 15 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 0,02(*) 2(+) 60 0,06(*)  0,05(*) 0,1(*) 30(+) 20  15(+) 

0256010 Kjørvel           0,02(*)  

0256020 Gressløk           0,02(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0256030 Snittselleri           1,5  

0256040 Persille           0,02(*)  

0256050 Salvie           0,02(*)  

0256060 Rosmarin           0,02(*)  

0256070 Timian           0,02(*)  

0256080 Basilikum og spiselige blomster           0,02(*)  

0256090 Laurbærblad           0,02(*)  

0256100 Estragon           0,02(*)  

0256990 Andre (2)           0,02(*)  

0260000 Belgfrukter   0,2(+)  0,03(*)  0,02(*) 0,02(*)   0,01(*)  

0260010 Bønner (med belg) 1,5 0,05(*)  0,8     0,1 3  1(+) 

0260020 Bønner (uten belg) 0,3 0,05(*)  0,15     0,01(*) 0,01(*)  0,09 

0260030 Erter (med belg) 2 0,15  0,01(*)     0,01(*) 3  1,5 

0260040 Erter (uten belg) 0,3 0,05(*)  0,01(*)     0,01(*) 0,2  0,09 

0260050 Linser 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)     0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0260990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)     0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker     0,03(*)  0,02(*)      

0270010 Asparges 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (+) 0,01(*)    0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05 

0270020 Kardon 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 40    0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270030 Stilkselleri 15 0,01(*) 0,3 40    0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 1,5 1 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*) 0,01(*) 0,3 4    0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270050 Artisjokker 0,1 0,01(*) 0,2(+) 0,01(*)    0,06(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,06 0,3 

0270060 Purre 0,6(+) 0,02 0,3(+) 0,3    0,06(*) 20 4 0,01(*) 0,7 

0270070 Rabarbra 0,01(*) 0,01(*) 0,3 4    0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)    0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)    0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0270990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)    0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,03(*)   0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp   0,05(+)    0,09(+)      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0280020 Viltvoksende sopp   0,01(*)    0,02(*)      

0280990 Mose og lav   0,01(*)    0,02(*)      

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*)  0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER  0,05(*) (+) (+) 0,01(*) 0,07(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*)   0,2 

0300010 Bønner 0,3  0,6       0,5 0,3  

0300020 Linser 0,01(*)  1       0,5 0,01(*)  

0300030 Erter 0,01(*)  1       0,5 0,01(*)  

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,01(*)  1       0,5 0,01(*)  

0300990 Andre (2) 0,01(*)  0,02(*)       0,01(*) 0,01(*)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*)    0,01(*)   0,01(*) 0,02(*)   

0401000 Oljeholdige frø     0,07(*)        

0401010 Linfrø 0,01(*)  0,02(*) (+) 0,01(*)   0,05(*) 0,06(*)   0,02(*) 0,01(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 0,02 

0401030 Valmuefrø 0,01(*)  0,2(+) 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 0,01(*) 

0401040 Sesamfrø 0,01(*)  0,02(*) (+) 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,5  0,05(*) (+) 0,02(*)   0,05(*) 0,06(*)   0,02(*) 0,01(*) 

0401060 Rapsfrø 0,8  0,2 0,01(*)   4(+) 0,06(*)   0,15 0,01(*) 

0401070 Soyabønner 0,4  0,02(*) 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*)   0,3 0,05 

0401080 Sennepsfrø 0,01(*)  0,07(*) (+) 0,01(*)   0,05(*) 0,06(*)   0,02(*) 0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø 1,5  0,02(*) (+) 0,02(*)   5(+) 0,02(*)   0,4 0,01(*) 

0401100 Gresskarfrø 0,01(*)  0,02(*) (+) 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 0,01(*) 

0401110 Saflorfrø 0,01(*)  0,02(*) (+) 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 0,01(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*)  0,2(+) 0,01(*)   0,05(*) 0,06(*)   0,02(*) 0,01(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,01(*)  0,07(*) (+) 0,01(*)   0,05(*) 0,06(*)   0,02(*) 0,01(*) 

0401140 Hampefrø 0,01(*)  0,2(+) 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 0,01(*) 

0401150 Ricinus 0,01(*)  0,2(+) 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 0,01(*) 

0401990 Andre (2) 0,01(*)  0,02(*) 0,01(*)   0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0402000 Oljeholdige frukter    0,01(*)   0,05(*) 0,02(*)   0,02(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 1,5  0,6(+)  0,15(*) (+)       0,3 

0402020 Oljepalmefrø 0,01(*)  0,02(*)  0,07(*)       0,01(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,01(*)  0,02(*)  0,07(*)       0,01(*) 

0402040 Kapok 0,01(*)  0,02(*)  0,07(*)       0,01(*) 

0402990 Andre (2) 0,01(*)  0,02(*)  0,07(*)       0,01(*) 

0500000 KORN 0,01(*) 0,01(*) (+) 0,01(*)  0,01(*)  0,02(*) 0,01(*)    

0500010 Bygg   2  1(+)  4   0,05(*) (+) 0,6 0,5 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   2  0,07(*)  0,02(*)   0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500030 Mais   2  0,07(*)  0,02(*)   0,01(*) 0,01(*) 0,02 

0500040 Hirse   2  0,07(*)  0,02(*)   0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500050 Havre   2  0,07(*)  3   0,05(*) (+) 0,04 0,4(+) 

0500060 Ris   1  0,07(*)  0,02(*)   0,05(*) 0,01(*) 5 

0500070 Rug   2  0,07(*)  3   0,05(*) (+) 0,015 0,3 

0500080 Sorghum   2  0,07(*)  0,02(*)   0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500090 Hvete   1  0,4(+)  3   0,05(*) (+) 0,2 0,3 

0500990 Andre (2)   0,02(*)  0,07(*)  0,02(*)   0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG 

JOHANNESBRØD 

 0,1(*)  0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0610000 Te 0,05(*)  5(+)       0,05(*)   

0620000 Kaffebønner 0,05  0,1(*)       0,05(*)   

0630000 Urtete fra             

0631000 a) blomster 0,05(*) (+) 15(+)       0,05(*)   

0631010 Kamille             

0631020 Jamaicahibisk/roselle             

0631030 Rose             

0631040 Jasmin             

0631050 Lind             

0631990 Andre (2)             
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0632000 b) blader og urter 0,05(*)  15(+)       0,05(*)   

0632010 Jordbær             

0632020 Rooibos             

0632030 Maté             

0632990 Andre (2)             

0633000 c) røtter 0,2  0,3(+)          

0633010 Vendelrot          0,05(*)   

0633020 Ginseng          1,5   

0633990 Andre (2)          0,05(*)   

0639000 d) andre deler av planten 0,05(*)  0,1(*)       0,05(*)   

0640000 Kakaobønner 0,05(*)  0,1(*)       0,05(*)   

0650000 Johannesbrød 0,05(*)  0,1(*)       0,05(*)   

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,1(*) (+) 0,1(*) 0,05(*) 400(+) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 40 

0800000 KRYDDER             

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø             

0810020 Svartkarve             

0810030 Hageselleri             

0810040 Koriander             

0810050 Spisskummen             

0810060 Dill             

0810070 Fennikel             

0810080 Bukkhornkløver             

0810090 Muskatnøtt             

0810990 Andre (2)             

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,1(*) 15(+) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde             

0820020 Sichuanpepper             
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0820030 Karve             

0820040 Kardemomme             

0820050 Einebær             

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)             

0820070 Vanilje             

0820080 Tamarind             

0820990 Andre (2)             

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel             

0830990 Andre (2)             

0840000 Krydder i form av røtter og jord-

stengler 

            

0840010 Lakris 0,2 0,1(*) 0,5(+) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,2 0,1(*) 0,5(+) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,2 0,1(*) 0,5(+) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre (2) 0,2 0,1(*) 0,5(+) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,1(*) 15(+) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik             

0850020 Kapers             

0850990 Andre (2)             

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,1(*) 15 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran   (+)          

0860990 Andre (2)             

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme             

0870990 Andre (2)             
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

0900000 SUKKERPLANTER  0,01(*)  0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0900010 Sukkerbeterøtter 0,05  0,02(*) (+)         0,02 

0900020 Sukkerrør 0,01(*)  0,01(*)         0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,05  0,04(+)         0,01(*) 

0900990 Andre (2) 0,01(*)  0,01(*)         0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPP-

RINNELSE – LANDDYR 

    0,05(*)     (+)   

1010000 Råvarer fra  0,01(*)  0,01(*)  0,01(*)       

1011000 a) svin   (+)    0,05(*)   0,1(*)  0,04 

1011010 Muskelvev 0,2  0,03     0,05(*) 0,01(+)  0,3 (+) 

1011020 Fett 0,5  0,5     0,05(*) 0,01(+)  0,1 (+) 

1011030 Lever 1,5  0,03(*)     0,2 0,1(+)  0,6 (+) 

1011040 Nyrer 1,5  0,03(*)     0,05(*) 0,02(+)  0,6 (+) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

1,5  0,5     0,05(*) 0,1  0,6  

1011990 Andre (2) 0,01  0,02(*)     0,05(*) 0,01(*)  0,01(*)  

1012000 b) storfe   (+)          

1012010 Muskelvev 0,2  0,03    0,09 0,05(*) 0,01(+) 0,1(*) 0,3 0,04(+) 

1012020 Fett 0,5  0,5    0,06 0,05(*) 0,01(+) 0,1(*) 0,1 0,06(+) 

1012030 Lever 1,5  0,03(*)    0,5 0,3 0,2(+) 0,1(*) 0,6 0,07(+) 

1012040 Nyrer 1,5  0,03(*)    0,8 0,05(*) 0,05(+) 0,2 0,6 0,04(+) 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

1,5  0,5    0,8 0,05(*) 0,2 0,1(*) 0,6 0,07 

1012990 Andre (2) 0,01  0,02(*)    0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1013000 c) sau   (+)          

1013010 Muskelvev 0,2  0,03    0,09 0,05(*) 0,01(+) 0,1(*) 0,3 0,04(+) 

1013020 Fett 0,5  0,5    0,06 0,05(*) 0,01(+) 0,1(*) 0,1 0,06(+) 

1013030 Lever 1,5  0,03(*)    0,5 0,3 0,2(+) 0,1(*) 0,6 0,07(+) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1013040 Nyrer 1,5  0,03(*)    0,8 0,05(*) 0,05(+) 0,2 0,6 0,04(+) 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

1,5  0,5    0,8 0,05(*) 0,2 0,1(*) 0,6 0,07 

1013990 Andre (2) 0,01  0,02(*)    0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1014000 d) geit   (+)          

1014010 Muskelvev 0,2  0,03    0,09 0,05(*) 0,01(+) 0,1(*) 0,3 0,04(+) 

1014020 Fett 0,5  0,5    0,06 0,05(*) 0,01(+) 0,1(*) 0,1 0,06(+) 

1014030 Lever 1,5  0,03(*)    0,5 0,3 0,2(+) 0,1(*) 0,6 0,07(+) 

1014040 Nyrer 1,5  0,03(*)    0,8 0,05(*) 0,05(+) 0,2 0,6 0,04(+) 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

1,5  0,5    0,8 0,05(*) 0,2 0,1(*) 0,6 0,07 

1014990 Andre (2) 0,01  0,02(*)    0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien             

1015010 Muskelvev 0,2  0,03    0,09 0,05(*) 0,01 0,1(*) 0,3 0,04 

1015020 Fett 0,5  0,5    0,06 0,05(*) 0,01 0,1(*) 0,1 0,06 

1015030 Lever 1,5  0,03(*)    0,5 0,3 0,2 0,1(*) 0,6 0,07 

1015040 Nyrer 1,5  0,03(*)    0,8 0,05(*) 0,05 0,2 0,6 0,04 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

1,5  0,5    0,8 0,05(*) 0,2 0,1(*) 0,6 0,07 

1015990 Andre (2) 0,01  0,02(*)    0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1016000 f) fjørfe   (+)    0,05(*) 0,05(*)  0,05(*)  0,04 

1016010 Muskelvev 0,02  0,02(*)  (+)    0,02(+)  0,1 (+) 

1016020 Fett 0,04  0,1  (+)    0,01(+)  0,03 (+) 

1016030 Lever 0,15  0,02(*)  (+)    0,05(+)  0,3 (+) 

1016040 Nyrer 0,15  0,02(*)      0,01(*)  0,3  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

0,15  0,02(*)      0,05  0,3  

1016990 Andre (2) 0,01  0,02(*)      0,01(*)  0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr             

1017010 Muskelvev 0,2  0,03    0,09 0,05(*) 0,01 0,1(*) 0,3 0,04 

1017020 Fett 0,5  0,5    0,06 0,05(*) 0,01 0,1(*) 0,1 0,06 

1017030 Lever 1,5  0,03(*)    0,5 0,3 0,2 0,1(*) 0,6 0,07 

1017040 Nyrer 1,5  0,03(*)    0,8 0,05(*) 0,05 0,2 0,6 0,04 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt 

lever og nyrer) 

1,5  0,5    0,8 0,05(*) 0,2 0,1(*) 0,6 0,07 

1017990 Andre (2) 0,01  0,02(*)    0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1020000 Melk 0,02 0,01(*) 0,05(+) 0,01(*)  0,01(*) 0,06 0,01(*) 0,01(+) 0,05 0,2 0,02(*) 

1020010 Storfe            (+) 

1020020 Sau            (+) 

1020030 Geit            (+) 

1020040 Hest             

1020990 Andre (2)             

1030000 Fugleegg 0,15 0,01(*) 0,02(*) (+) 0,01(*) (+) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(+) 0,01(*) 0,1 0,04(+) 

1030010 Kylling             

1030020 And             

1030030 Gås             

1030040 Vaktel             

1030990 Andre (2)             

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 

(7) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPP-

RINNELSE – FISK, FISKEVARER OG 

ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA SALT-

VANN OG FERSKVANN (8) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV 

PRODUKTER SOM UTELUKKENDE 

BRUKES TIL FÔRPRODUKSJON (8) 

            

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)             
 

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett 

Cyantraniliprol 

(+) Den øvre grenseverdien for restmengder er gyldig til 30. juni 2021, deretter vil grenseverdien være 0,01(*) mg/kg med mindre den blir endret ved en forordning. 

0153010 Bjørnebær 

Den nye verdien på 0,01(*) mg/kg får anvendelse fra 1. juli 2021. 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

Den nye verdien på 0,01(*) mg/kg får anvendelse fra 1. juli 2021. 

0270060 Purre 

Den nye verdien på 0,01(*) mg/kg får anvendelse fra 1. juli 2021. 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 

Cymoksanil 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 8. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151000 (a) druer 

0251020 Salat 

0252010 Spinat 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 8. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300000 BELGFRUKTER 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 8. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631000 (a) blomster 

0700000 HUMLE 
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(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 

Deltametrin (cis-deltametrin) (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

0120000 Nøtter 

0130000 Kjernefrukter 

0140000 Steinfrukter 

0150000 Bær og små frukter 

0161030 Bordoliven 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, bearbeidingsforsøk og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 (a) poteter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213000 (c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 

0220000 Løk 

0231010 Tomater 

0231020 Grønnsakpaprika 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0232000 (b) gresskarfamilien – spiselig skall 

0233000 (c) gresskarfamilien – uspiselig skall 

0234000 (d) sukkermais 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 

0251000 (a) salat og salatplanter 

0252000 (b) spinat og lignende blader 

0253000 (c) vindrueblader og lignende arter 

0254000 (d) brønnkarse 
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0255000 (e) sikori/julesalat 

0256000 (f) urter og spiselige blomster 

0260000 Belgfrukter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270010 Asparges 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270050 Artisjokker 

0270060 Purre 

0280010 Dyrket sopp 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet for prøver og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300000 BELGFRUKTER 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401010 Linfrø 

0401030 Valmuefrø 

0401040 Sesamfrø 

0401050 Solsikkefrø 

0401080 Sennepsfrø 

0401090 Bomullsfrø 

0401100 Gresskarfrø 

0401110 Saflorfrø 

0401120 Agurkurtfrø 

0401130 Oljedodrefrø 

0401140 Hampefrø 

0401150 Ricinus 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet for prøver og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500000 KORN 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0610000 Te 

0631000 (a) blomster 

0632000 (b) blader og urter 

0633000 (c) røtter 

0820000 Fruktkrydder 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær (10) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0840990 Andre (2) 

0850000 Krydder i form av knopper 

0860010 Safran 

0900010 Sukkerbeterøtter 

0900030 Sikorirøtter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at noen opplysninger om analysemetoder og stoffskifte hos husdyr mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011000 (a) svin 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, stoffskifte- og fôringsundersøkelser for husdyr mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012000 (b) storfe 

1013000 (c) sau 

1014000 (d) geit 

1016000 (f) fjørfe 

1020000 Melk 

1030000 Fugleegg 
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Fenamidon 

(+) Følgende øvre grenseverdi gjelder for chilipepper: 4 mg/kg 

0231020 Grønnsakpaprika 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 

Folpet (summen av folpet og ftalimid uttrykt som folpet) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid/kodenummer: 

kode 1000000 unntatt 1040000: Ftalimid uttrykt som folpet 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000 (b) jordbær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0161030 Bordoliven 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 (a) poteter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213080 Reddiker 

0213090 Havrerot 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 

0233010 Meloner 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500090 Hvete 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0700000 HUMLE 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art og omfang mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. februar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016010 Muskelvev 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1030000 Fugleegg 

Mandestrobin 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 

Mepikvat (summen av mepikvat og dets salter uttrykt som mepikvatklorid) 

(+) Midlertidig øvre grenseverdi gyldig til 31. desember 2018 ettersom overvåkingsdata viser at det kan forekomme krysskontaminering av ubehandlet dyrket sopp med halm som er lovlig behandlet med mepikvat. 

Denne krysskontamineringen kan muligens ikke unngås i alle tilfeller. Etter denne datoen vil den øvre grenseverdien være 0,02(*) mg/kg med mindre den blir endret ved en forordning på bakgrunn av nye 

opplysninger som blir framlagt innen 30. april 2018. 

0280010 Dyrket sopp 

Den nye verdien på 0,02(*) mg/kg får anvendelse fra 1. januar 2019. 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401060 Rapsfrø 

(+) Den øvre grenseverdien for restmengder er gyldig til 30. juni 2021, deretter vil grenseverdien være 0,05(*) mg/kg med mindre den blir endret ved en forordning. 

0401090 Bomullsfrø 

Den nye verdien på 0,05(*) mg/kg får anvendelse fra 1. juli 2021. 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 
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Metazaklor (summen av metabolittene 479M04, 479M08 og 479M16 uttrykt som metazaklor (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid/kodenummer: 

Metazaklor – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av metazaklor og alle metabolitter som inneholder 2,6-dimetylanilin uttrykt som metazaklor 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213040 Pepperrot 

0213080 Reddiker 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

0241000 (a) blomsterkål 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 

Propamokarb (summen av propamokarb og dets salter uttrykt som propamokarb) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: kode 1000000 unntatt 1016000, 1030000 og 1040000: N-oksidpropamokarb – kode 1016000 og 1030000: N-

desmetylpropamokarb 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0241020 Blomkål 

0251010 Vårsalat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0256000 (f) urter og spiselige blomster 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskelvev 

1011020 Fett 
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1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010 Muskelvev 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskelvev 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskelvev 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse for verpehøner mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016010 Muskelvev 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1020000 Melk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse for verpehøner mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 22. mars 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 Fugleegg 

Pyrimetanil (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av plantevernmiddel/kodenummer: 

Pyrimetanil – kode 1020000: Summen av pyrimetanil og 2-anilino-4,6-dimetylpyrimidin-5-ol uttrykt som pyrimetanil 

Pyrimetanil – kode 1011000/1012000/1013000/1014000/1015000/1017000: Summen av pyrimetanil og 2-(4-hydroksyanilino)-4,6-dimetylpyrimidin uttrykt som pyrimetanil 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster med frøbehandling mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

Sulfoksaflor (summen av isomerer) 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 

Trifloksystrobin (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid/kodenummer: 

Trifloksystrobin – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino-{2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-etylidenamino-oksymetyl]-fenyl}-eddiksyre (CGA 321113) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 

0231020 Grønnsakpaprika 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0243000 (c) bladkål 

0256000 (f) urter og spiselige blomster 

0260010 Bønner (med belg) 

0500050 Havre 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og 

knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11)» 
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b) Følgende kolonne for propargitt tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder for(a) 

P
ro

p
ar

g
it

t(
F

) 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt 0,01(*) 

0110020 Appelsiner 4 

0110030 Sitroner 0,01(*) 

0110040 Limetter 0,01(*) 

0110050 Mandariner 0,01(*) 

0110990 Andre (2) 0,01(*) 

0120000 Nøtter 0,02(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre (2)  

0130000 Kjernefrukter 0,01(*) 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre (2)  

0140000 Steinfrukter 0,01(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

0150000 Bær og små frukter 0,01(*) 

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre (2)  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre (2)  

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre (2)  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre (2)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre (2)  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre (2)  

0220000 Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre (2)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre (2)  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre (2)  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre (2)  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre (2)  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre (2)  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  
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(1) (2) (3) 

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre (2)  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre (2)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre (2)  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre (2)  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre (2)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre (2)  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre (2)  

0500000 KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  

0500030 Mais  

0500040 Hirse  

0500050 Havre  

0500060 Ris  
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(1) (2) (3) 

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete  

0500990 Andre (2)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  

0610000 Te 10 

0620000 Kaffebønner 0,05(*) 

0630000 Urtete fra 0,05(*) 

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre (2)  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre (2)  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre (2)  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner 0,05(*) 

0650000 Johannesbrød 0,05(*) 

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Hageselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  
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(1) (2) (3) 

0810080 Bukkhornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre (2)  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre (2)  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre (2)  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær (10) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (11) (+) 

0840990 Andre (2) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre (2)  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre (2)  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre (2)  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Råvarer fra 0,01(*) 

1011000 a) svin  

1011010 Muskelvev  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre (2)  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskelvev  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre (2)  

1013000 c) sau  

1013010 Muskelvev  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre (2)  

1014000 d) geit  

1014010 Muskelvev  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre (2)  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskelvev  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre (2)  

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskelvev  

1016020 Fett  
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(1) (2) (3) 

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre (2)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskelvev  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre (2)  

1020000 Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre (2)  

1030000 Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre (2)  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER OG ANDRE NÆRINGS-

MIDLER FRA SALTVANN OG FERSKVANN (8) 
 

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM UTELUKKENDE BRUKES TIL 

FÔRPRODUKSJON (8) 
 

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)  

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett 

Propargitt(F) 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11)» 
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2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for difenokonazol, flubendiamid, fluopikolid og fosetyl lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre 

grenseverdiene gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER     

0110000 Sitrusfrukter 0,6 0,01(*) 0,01(*) 75 

0110010 Grapefrukt     

0110020 Appelsiner     

0110030 Sitroner     

0110040 Limetter     

0110050 Mandariner     

0110990 Andre (2)     

0120000 Nøtter 0,05(*) 0,1 0,01(*)  

0120010 Mandler    500 

0120020 Paranøtter    500 

0120030 Kasjunøtter    500 

0120040 Kastanjer    500 

0120050 Kokosnøtter    2(*) 

0120060 Hasselnøtter    500 

0120070 Macadamianøtter    500 

0120080 Pekannøtter    500 

0120090 Pinjekjerner    500 

0120100 Pistasienøtter    500 

0120110 Valnøtter    500 

0120990 Andre (2)    2(*) 

0130000 Kjernefrukter 0,8 0,8 0,01(*) 150 

0130010 Epler     

0130020 Pærer     

0130030 Kveder     

0130040 Mispel     

0130050 Japansk mispel     

0130990 Andre (2)     

0140000 Steinfrukter   0,01(*)  

0140010 Aprikoser 0,7 1,5  2(*) 

0140020 Kirsebær (søte) 0,3 1,5  2(*) 

0140030 Ferskener 0,5 0,8  50 
  



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/163 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0140040 Plommer 0,5 0,7  2(*) 

0140990 Andre (2) 0,1 0,01(*)  2(*) 

0150000 Bær og små frukter     

0151000 a) druer 3 2 2 100 

0151010 Borddruer     

0151020 Vindruer     

0152000 b) jordbær 0,5 0,2 0,01(*) 75 

0153000 c) bær fra halvbusker  0,01(*)   

0153010 Bjørnebær 1,5  3 100 

0153020 Blåbringebær 0,1  0,01(*) 2(*) 

0153030 Bringebær (røde og gule) 1,5  0,01(*) 100 

0153990 Andre (2) 0,1  0,01(*) 2(*) 

0154000 d) andre små frukter og bær  0,01(*) 0,01(*) 2(*) 

0154010 Blåbær 0,1    

0154020 Tranebær 0,1    

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0,2    

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 0,1    

0154050 Nyper 0,1    

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,1    

0154070 Azarolhagtorn 0,8    

0154080 Hyllebær 0,1    

0154990 Andre (2) 0,1    

0160000 Forskjellige frukter med  0,01(*) 0,01(*)  

0161000 a) spiselig skall    2(*) 

0161010 Dadler 0,1    

0161020 Fikener 0,1    

0161030 Bordoliven 2    

0161040 Kumquat 0,6    

0161050 Stjernefrukt 0,1    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,8    

0161070 Jambolan 0,1    

0161990 Andre (2) 0,1    

0162000 b) uspiselig skall, små 0,1    

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    150 

0162020 Litchi/litchiplommer    2(*) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    2(*) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    2(*) 

0162050 Stjerneepler    2(*) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    2(*) 

0162990 Andre (2)    2(*) 
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0163000 c) uspiselig skall, store     

0163010 Avokadoer 0,6   50 

0163020 Bananer 0,1   2(*) 

0163030 Mango 0,1   2(*) 

0163040 Papaya 0,2   2(*) 

0163050 Granatepler 0,1   2(*) 

0163060 Cherimoya 0,1   2(*) 

0163070 Guava 0,1   2(*) 

0163080 Ananas 0,1   50 

0163090 Brødfrukter 0,1   2(*) 

0163100 Durian 0,1   2(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,1   2(*) 

0163990 Andre (2) 0,1   2(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE     

0210000 Rot- og knollvekster  0,01(*)   

0211000 a) poteter 0,1  0,03 40 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,1  0,01 2(*) 

0212010 Kassava     

0212020 Søtpoteter     

0212030 Jams     

0212040 Arrowrot     

0212990 Andre (2)     

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   0,15  

0213010 Rødbeter 0,4   2(*) 

0213020 Gulrøtter 0,4   2(*) 

0213030 Knollselleri 2   8 

0213040 Pepperrot 0,4   2(*) 

0213050 Jordskokk 0,4   2(*) 

0213060 Pastinakk 0,4   2(*) 

0213070 Rotpersille 0,4   2(*) 

0213080 Reddiker 0,4   25 

0213090 Havrerot 0,4   2(*) 

0213100 Kålrot 0,4   2(*) 

0213110 Neper 0,4   2(*) 

0213990 Andre (2) 0,4   2(*) 

0220000 Løk  0,01(*)   

0220010 Hvitløk 0,5  0,3 2(*) 

0220020 Kepaløk 0,5  1 50 

0220030 Sjalottløk 0,5  0,3 2(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk 9  10 30 

0220990 Andre (2) 0,5  0,01(*) 2(*) 
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0230000 Fruktbærende grønnsaker     

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae   1  

0231010 Tomater 2 0,2  100 

0231020 Grønnsakpaprika 0,8 0,2  130 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,6 0,2  100 

0231040 Okra 0,05(*) 0,01(*)  2(*) 

0231990 Andre (2) 0,05(*) 0,01(*)  2(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,3 0,15 0,5 75 

0232010 Slangeagurker     

0232020 Sylteagurker     

0232030 Mandelgresskar     

0232990 Andre (2)     

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,2 0,06 0,5 75 

0233010 Meloner     

0233020 Kjempegresskar     

0233030 Vannmeloner     

0233990 Andre (2)     

0234000 d) sukkermais 0,05(*) 0,02 0,01(*) 5 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 5 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)    10 

0241000 a) blomsterkål  0,01(*) 2  

0241010 Brokkoli 1    

0241020 Blomkål 0,2    

0241990 Andre (2) 0,08    

0242000 b) hodekål     

0242010 Rosenkål 0,4 0,01(*) 0,2  

0242020 Hodekål 0,3 4 0,2  

0242990 Andre (2) 0,3 0,01(*) 0,01(*)  

0243000 c) bladkål 2 0,01(*)   

0243010 Kinakål/pe-tsai   2  

0243020 Grønnkål   2  

0243990 Andre (2)   0,1  

0244000 d) knutekål 0,05(*) 0,01(*) 0,03  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster     

0251000 a) salat og salatplanter    75 

0251010 Vårsalat 7 0,01(*) 9  

0251020 Salat 4 7 9  

0251030 Bredbladet endiv 3 0,01(*) 1,5  
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0251040 Karse og andre spirer og skudd 4 0,01(*) 9  

0251050 Vårkarse 4 0,01(*) 9  

0251060 Salatsennep/rucola 3 0,01(*) 9  

0251070 Sareptasennep 4 0,01(*) 9  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 4 0,01(*) 9  

0251990 Andre (2) 4 0,01(*) 9  

0252000 b) spinat og lignende blader   6  

0252010 Spinat 3 10  75 

0252020 Portulakk 3 0,01(*)  2(*) 

0252030 Mangold/bladbete 4 0,01(*)  15 

0252990 Andre (2) 3 0,01(*)  2(*) 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,5 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 4 0,01(*) 0,01(*) 75 

0256000 f) urter og spiselige blomster  0,01(*) 9 75 

0256010 Kjørvel 10    

0256020 Gressløk 4    

0256030 Snittselleri 10    

0256040 Persille 10    

0256050 Salvie 4    

0256060 Rosmarin 4    

0256070 Timian 4    

0256080 Basilikum og spiselige blomster 10    

0256090 Laurbærblad 4    

0256100 Estragon 4    

0256990 Andre (2) 4    

0260000 Belgfrukter   0,01(*) 2(*) 

0260010 Bønner (med belg) 1 0,5   

0260020 Bønner (uten belg) 1 0,5   

0260030 Erter (med belg) 1 1,5   

0260040 Erter (uten belg) 1 0,01(*)   

0260050 Linser 0,05(*) 0,01(*)   

0260990 Andre (2) 0,05(*) 0,01(*)   

0270000 Stengelgrønnsaker     

0270010 Asparges 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 

0270020 Kardon 7 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 

0270030 Stilkselleri 7 5 0,01(*) 2(*) 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 5 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 

0270050 Artisjokker 1 0,01(*) 0,01(*) 50 

0270060 Purre 0,6 0,01(*) 1,5 30 

0270070 Rabarbra 5 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 
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0270080 Bambusskudd 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 

0270990 Andre (2) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 

0280000 Sopp, mose og lav 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 

0280010 Dyrket sopp     

0280020 Viltvoksende sopp     

0280990 Mose og lav     

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 2(*) 

0300000 BELGFRUKTER  1 0,01(*) 2(*) 

0300010 Bønner 0,06    

0300020 Linser 0,06    

0300030 Erter 0,1    

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,06    

0300990 Andre (2) 0,06    

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   0,01(*) 2(*) 

0401000 Oljeholdige frø     

0401010 Linfrø 0,2 0,01(*)   

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,05(*) 0,01(*)   

0401030 Valmuefrø 0,05(*) 0,01(*)   

0401040 Sesamfrø 0,05(*) 0,01(*)   

0401050 Solsikkefrø 0,05(*) 0,01(*)   

0401060 Rapsfrø 0,5 0,01(*)   

0401070 Soyabønner 0,1 0,3   

0401080 Sennepsfrø 0,2 0,01(*)   

0401090 Bomullsfrø 0,05(*) 1,5   

0401100 Gresskarfrø 0,05(*) 0,01(*)   

0401110 Saflorfrø 0,05(*) 0,01(*)   

0401120 Agurkurtfrø 0,05(*) 0,01(*)   

0401130 Oljedodrefrø 0,05(*) 0,01(*)   

0401140 Hampefrø 0,05(*) 0,01(*)   

0401150 Ricinus 0,05(*) 0,01(*)   

0401990 Andre (2) 0,05(*) 0,01(*)   

0402000 Oljeholdige frukter  0,01(*)   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 2    

0402020 Oljepalmefrø 0,05(*)    

0402030 Oljepalmefrukter 0,05(*)    

0402040 Kapok 0,05(*)    

0402990 Andre (2) 0,05(*)    

0500000 KORN   0,01(*) 2(*) 

0500010 Bygg 0,3 0,01(*)   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,05(*) 0,01(*)   

0500030 Mais 0,05(*) 0,02   
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0500040 Hirse 0,05(*) 0,01(*)   

0500050 Havre 0,05(*) 0,01(*)   

0500060 Ris 3 0,2   

0500070 Rug 0,1 0,01(*)   

0500080 Sorghum 0,05(*) 0,01(*)   

0500090 Hvete 0,1 0,01(*)   

0500990 Andre (2) 0,05(*) 0,01(*)   

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  0,02(*)   

0610000 Te 0,05(*)  0,02(*) 5(*) 

0620000 Kaffebønner 0,05(*)  0,02(*) 5(*) 

0630000 Urtete fra 20   500 

0631000 a) blomster   0,02(*)  

0631010 Kamille     

0631020 Jamaicahibisk/roselle     

0631030 Rose     

0631040 Jasmin     

0631050 Lind     

0631990 Andre (2)     

0632000 b) blader og urter   0,02(*)  

0632010 Jordbær     

0632020 Rooibos     

0632030 Maté     

0632990 Andre (2)     

0633000 c) røtter     

0633010 Vendelrot   7  

0633020 Ginseng   0,02(*)  

0633990 Andre (2)   0,02(*)  

0639000 d) andre deler av planten   0,02(*)  

0640000 Kakaobønner 0,05(*)  0,02(*) 2(*) 

0650000 Johannesbrød 0,05(*)  0,02(*) 2(*) 

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,02(*) 0,7 1 500 

0800000 KRYDDER     

0810000 Frøkrydder 0,3 0,02(*) 0,02(*) 400 

0810010 Anis/anisfrø     

0810020 Svartkarve     

0810030 Hageselleri     

0810040 Koriander     

0810050 Spisskummen     
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0810060 Dill     

0810070 Fennikel     

0810080 Bukkhornkløver     

0810090 Muskatnøtt     

0810990 Andre (2)     

0820000 Fruktkrydder 0,3 0,02(*) 0,02(*) 400 

0820010 Allehånde     

0820020 Sichuanpepper     

0820030 Karve     

0820040 Kardemomme     

0820050 Einebær     

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)     

0820070 Vanilje     

0820080 Tamarind     

0820990 Andre (2)     

0830000 Barkkrydder 0,3 0,02(*) 0,02(*) 400 

0830010 Kanel     

0830990 Andre (2)     

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler     

0840010 Lakris 3 0,02(*) 0,02(*) 400 

0840020 Ingefær (10) 3 0,02(*) 0,02(*) 400 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 3 0,02(*) 0,02(*) 400 

0840040 Pepperrot (11) (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre (2) 3 0,02(*) 0,02(*) 400 

0850000 Krydder i form av knopper 0,3 0,02(*) 0,02(*) 400 

0850010 Kryddernellik     

0850020 Kapers     

0850990 Andre (2)     

0860000 Krydder i form av støvveier 0,3 0,02(*) 0,02(*) 400 

0860010 Safran     

0860990 Andre (2)     

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,3 0,02(*) 0,02(*) 400 

0870010 Muskatblomme     

0870990 Andre (2)     

0900000 SUKKERPLANTER  0,01(*)   

0900010 Sukkerbeterøtter 0,2  0,15 2(*) 

0900020 Sukkerrør 0,05(*)  0,01(*) 2(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,6  0,01(*) 75 

0900990 Andre (2) 0,05(*)  0,01(*) 2(*) 
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1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR     

1010000 Råvarer fra   0,01(*) 0,5(*) 

1011000 a) svin     

1011010 Muskelvev 0,05 2   

1011020 Fett 0,05 2   

1011030 Lever 0,2 1   

1011040 Nyrer 0,2 1   

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 1   

1011990 Andre (2) 0,1 0,01(*)   

1012000 b) storfe     

1012010 Muskelvev 0,05 2   

1012020 Fett 0,05 2   

1012030 Lever 0,2 1   

1012040 Nyrer 0,2 1   

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 1   

1012990 Andre (2) 0,1 0,01(*)   

1013000 c) sau     

1013010 Muskelvev 0,05 2   

1013020 Fett 0,05 2   

1013030 Lever 0,2 1   

1013040 Nyrer 0,2 1   

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 1   

1013990 Andre (2) 0,1 0,01(*)   

1014000 d) geit     

1014010 Muskelvev 0,05 2   

1014020 Fett 0,05 2   

1014030 Lever 0,2 1   

1014040 Nyrer 0,2 1   

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 1   

1014990 Andre (2) 0,1 0,01(*)   

1015000 e) dyr av hestefamilien     

1015010 Muskelvev 0,05 2   

1015020 Fett 0,05 2   

1015030 Lever 0,2 1   

1015040 Nyrer 0,2 1   

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 1   

1015990 Andre (2) 0,1 0,01(*)   

1016000 f) fjørfe 0,1 0,01(*)   

1016010 Muskelvev     

1016020 Fett     
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1016030 Lever     

1016040 Nyrer     

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)     

1016990 Andre (2)     

1017000 g) andre oppdrettede landdyr     

1017010 Muskelvev 0,1 2   

1017020 Fett 0,1 2   

1017030 Lever 0,2 1   

1017040 Nyrer 0,2 1   

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 1   

1017990 Andre (2) 0,1 0,01(*)   

1020000 Melk 0,005(*) 0,1 0,02 0,1(*) 

1020010 Storfe     

1020020 Sau     

1020030 Geit     

1020040 Hest     

1020990 Andre (2)     

1030000 Fugleegg 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

1030010 Kylling     

1030020 And     

1030030 Gås     

1030040 Vaktel     

1030990 Andre (2)     

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,5(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,5(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,5(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,5(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, 

FISKEVARER OG ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA 

SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

    

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM 

UTELUKKENDE BRUKES TIL FÔRPRODUKSJON (8) 

    

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)     
 

(*) Bestemmelsesgrense. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt øvre grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

Difenokonazol 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 
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Flubendiamid (F) 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 

Fluopikolid 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 

Fosetyl-Al (summen av fosetyl, fosfonsyre og deres salter uttrykt som fosetyl) 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11)» 
 

 

3) I vedlegg V utgår kolonnen for propargitt. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1246 

av 18. september 2018 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

oppføring av trepyrolysedestillat på EU-listen over aromaer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11 

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 inneholder en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for 

bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen 

er innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. Forordning (EU) nr. 872/2012 innførte også del B 

(«Aromapreparater»), del C («Reaksjonsaromaer»), del D («Aromaforløpere»), del E («Andre aromaer») og del F 

(«Kildematerialer») i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. Del B–F i vedlegg I tilsvarer kategoriene av aromaer 

og kildematerialer nevnt i artikkel 9 bokstav b)–f) i forordning (EF) nr. 1334/2008. Del B–F inneholder ingen poster. 

3) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012(4) fastsettes overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og 

kildematerialer fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

4) I artikkel 4 i forordning (EU) nr. 873/2012 fastsettes en overgangsperiode for næringsmidler som inneholder aromaer 

som tilhører del B–F i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, og som har vært gjenstand for en søknad før  

22. oktober 2015 i henhold til artikkel 3 i førstnevnte forordning. I henhold til artikkel 4 utløper overgangsperioden for 

omsetning av slike næringsmidler 22. april 2018. 

5) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 kan ajourføres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad inngitt av en medlemsstat eller 

berørt part. 

6) Den 16. oktober 2012 ble det inngitt en søknad til Kommisjonen om godkjenning av produktet trepyrolysedestillat  

(FL-nr. 21.001) under betegnelsen «rometer» i kategorien «andre aromaer». Søkeren anmodet om å kunne bruke denne 

aromaen i spiseis, sukkervarer, tyggegummi, korn og produkter framstilt av korn, rot- og knollvekster, belgfrukter og 

belgvekster, bakervarer, kjøtt og kjøttprodukter, salt, krydder, supper, sauser, salater, alkoholfrie drikker og alkoholholdige 

drikker opp til et visst alkoholinnhold.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 19.9.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012 av 1. oktober 2012 om overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og 

kildematerialer fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 (EUT L 267 av 2.10.2012, s. 162). 
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7) Søknaden ble sendt til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») for 

uttalelse. Søknaden ble også gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008. 

8) Den 24. August 2017 vedtok Myndigheten uttalelsen «Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation  

500 (FGE.500): rum ether» om vurderingen av sikkerheten ved trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) ved bruk som aroma 

i kategorien «andre aromaer»(1). Dette produktet er en kompleks blanding av flere enn 80 enkeltstående bestand-

deler. Myndigheten konkluderte med at ifølge den overordnede strategien for risikovurdering av aromastoffer utgjør 

forekomsten av genotoksiske stoffer som bestanddeler i rometer et sikkerhetsproblem. Den påpekte alvorlige 

sikkerhetsproblemer knyttet til en rekke bestanddeler, blant annet furaner og furanderivater, som er forbundet med 

genotoksisitet og kreftframkallende egenskaper, og nevnte også risikoen for kreftframkallende virkning knyttet til 

forekomsten av etanol. 

9) Tsjekkia og Slovakia har underrettet Kommisjonen om bruken av trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) i de tradisjonelle 

alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský og bedt om å få fortsette å bruke stoffet i disse bestemte alkoholsterke 

drikkene. 

10) Ifølge betraktning 7 i forordning (EF) nr. 1334/2008 bør det ved godkjenning av aromaer også tas hensyn til andre 

faktorer som er relevante for saken, herunder samfunnsmessige forhold og tradisjoner. Ettersom bruken av denne 

aromaen på det nåværende tidspunktet er nødvendig for å opprettholde det tradisjonelle organoleptiske særpreget til de 

alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský i Tsjekkia og Slovakia, bør dette stoffet tillates med de bruksvilkårene som 

er fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

11) Disse alkoholsterke drikkene er i likhet med andre alkoholsterke drikker og alkoholholdige drikker i alminnelighet ikke 

beregnet på å konsumeres av barn eller andre sårbare befolkningsgrupper. I tillegg til de eksisterende merkingskravene 

bør medlemsstatene kreve at det gis ytterligere opplysninger om de spesifikke risikoene knyttet til forekomsten av 

trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) i disse tradisjonelle alkoholholdige drikkene. 

12) De alkoholsterke drikkene som er tilsatt trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001), bør ikke brukes i framstillingen av andre 

næringsmidler. 

13) Når det vises til aromaen på merkingen av de alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský, bør navnet eller  

FL-nummeret brukes. 

14) I tillegg til kravene i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 1334/2008 bør det når trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) 

markedsføres som sådan og ikke er beregnet på salg til sluttforbruker, angis på merkingen at denne aromaen kan brukes 

bare til framstilling av de alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský. 

15) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning få anvendelse fra 23. april 2018. 

16) Denne forordning bør være i kraft i et tidsrom på fem år for å gjøre det mulig å utvikle alternativer til trepyrolyse-

destillat (FL-nr. 21.001) til bruk i de tradisjonelle alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský. 

17) Del E i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

18) 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 

Del E i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Produktet trepyrolysedestillat (FL-nr.21.001) godkjennes til bruk i de tradisjonelle alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský, 

med de restriksjonene for bruk som er fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

  

(1) EFSA Journal 2017;15(8):4897. 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 23. april 2018 til 19. september 2023. 

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

Utferdiget i Brussel 18. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 tilføyes følgende post for trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001): 

FL-nr. Betegnelse CAS-nr. JECFA-nr. CoE-nr. Den aktuelle aromaens renhet Restriksjoner for bruk Fotnote Henvisning 

«21.001 Trepyrolysede-

stillat 

— — — Kompleks blanding av stoffer framstilt ved 

destillasjon av reaksjonsprodukter av tresyre og 

etanol. Væske med romaktig lukt og smak. 

Bestanddeler: 

— etanol (bestemt ved gasskromatografi/ 

flammeionisasjonsdetektor): over 40 vekt-

prosent 

— etylacetat: under 25 vektprosent 

— etylformiat: under 2 vektprosent 

— etylpropionat: under 4 vektprosent 

— etylbutyrat: under 1,5 vektprosent 

— metylacetat: under 3,5 vektprosent 

— furanekvivalenter (furan og 2-metylfuran) 

uttrykt som furan: under 8 mg/l 

— metanol og metanolderivater, uttrykt som 

metanolekvivalenter: under 2 vektprosent 

— benzopyren: under 1 μg/l 

— benzo(a)antracen: under 2 μg/l 

— syrer (uttrykt som eddiksyre): under 1,00 g/l 

Bare i følgende alkoholsterke drikker: 

Tuzemák og tuzemský som omfattes av 

forordning (EF) nr. 110/2008, når de markeds-

føres i sin endelige emballasje som bare er 

beregnet på sluttforbrukeren, 3 800 mg/l. 

1. Når det vises til aromaen trepyrolysedestillat 

(FL-nr. 21.001) på merkingen av de alko-

holsterke drikkene tuzemák og tuzemský, 

skal navnet eller FL-nummeret brukes. 

2. Tuzemák og tuzemský som er tilsatt tre-

pyrolysedestillat (FL-nr. 21.001), skal ikke 

brukes i framstillingen av andre nærings-

midler. 

3. I tillegg til kravene i artikkel 15 i forordning 

(EF) nr. 1334/2008 skal det når denne 

aromaen markedsføres som sådan, angis på 

merkingen at denne aromaen kan brukes 

bare til framstilling av de alkoholsterke 

drikkene tuzemák og tuzemský. 

Medlemsstatene skal kreve ytterligere merking 

med informasjon til forbrukerne om de 

spesifikke risikoene knyttet til forekomsten av 

trepyrolysedestillat (FL-nr. 21.001) i de 

alkoholsterke drikkene tuzemák og tuzemský. 

 EFSA» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1259 

av 20. september 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 873/2012 om overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og 

kildematerialer fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det 

gjelder forlengelse av overgangsperioden i artikkel 4 for aromaen «grillaromakonsentrat (vegetabilsk)»  

FL-nr. 21.002(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 25 

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1334/2008 inneholder en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for bruk i og på 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen 

er innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 innførte også del B («Aromapreparater»), del C («Reaksjonsaromaer»), 

del D («Aromaforløpere»), del E («Andre aromaer») og del F («kildematerialer») i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 1334/2008. Del B–F i nevnte vedlegg tilsvarer kategoriene av aromaer og kildematerialer nevnt i artikkel 9 bokstav 

b)–f) i forordning (EF) nr. 1334/2008. Del B–F inneholder ingen poster. 

4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012(4) fastsatte en rekke overgangstiltak på tidspunktet for opprettelsen av  

EU-listen over aromaer for første gang. 

5) Ved forordning (EU) nr. 873/2012 ble fristen for inngivelse av søknader om aromaer og kildematerialer som nevnt i 

artikkel 9 bokstav b)–f) i forordning (EF) nr. 1334/2008 i henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008 fastsatt til  

22. oktober 2015. Den fastsatte også en overgangsperiode for næringsmidler som inneholder disse aromaene, i påvente 

av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets («Myndigheten») vurdering av de inngitte søknader. 

6) I samsvar med artikkel 3 i forordning (EU) nr. 873/2012 ble en søknad om godkjenning av aromaen «grillaroma-

konsentrat (vegetabilsk)» (FL-nr. 21.002), som tilhører kategorien nevnt i artikkel 9 bokstav e), «andre aromaer», inngitt 

20. oktober 2015. 

7) Myndigheten anmodet 5. oktober 2017 søkeren om å framlegge ytterligere vitenskapelige opplysninger og toksiko-

logiske undersøkelser innen 5. august 2018. Søkeren underrettet Kommisjonen og Myndigheten om at disse under-

søkelsene er i ferd med å bli gjennomført slik at de opplysningene det ble anmodet om, kan framlegges innen fristen. 

8) Dersom opplysningene det ble anmodet om, ikke er framlagt innen den fastsatte fristen, bør artikkel 3 nr. 4 i forordning 

(EF) nr. 1331/2008 av hensyn til rettssikkerheten få anvendelse med sikte å avslutte den felles framgangsmåten for 

ajourføring av fellesskapslisten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 21.9.2018, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012 av 1. oktober 2012 om overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og kilde-

materialer fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 (EUT L 267 av 2.10.2012, s. 162). 
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9) I samsvar med målene i forordning (EF) nr. 1334/2008 og for å sikre rettssikkerheten med hensyn til næringsmidler som 

inneholder aromaen «grillaromakonsentrat (vegetabilsk)» (FL-nr. 21.002),bør overgangsperioden fastsatt i artikkel 4 i 

forordning (EU) nr. 873/2012 midlertidig forlenges for denne søknaden, til Myndighetens vurdering er avsluttet. 

10) 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 

1. I artikkel 4 i forordning (EU) nr. 873/2012 skal nytt nr. 2 lyde: 

«2. Næringsmidler som inneholder aromaen «grillaromakonsentrat (vegetabilsk)» (FL-nr. 21.002), som tilhører 

kategorien «andre aromaer» og som lovlig er brakt i omsetning eller merket før 22. april 2020, kan omsettes fram til datoen 

for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. Dersom opplysningene som Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet anmodet om, ikke er framlagt innen 5. august 2018, skal søknadsprosessen avsluttes i samsvar med artikkel 3 

nr. 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.» 

2. Det opprinnelige leddet i artikkel 4 blir nr. 1. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 23. april 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 20. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1023 

av 23. juli 2018 

om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om opprettelse av EU-listen over nye 

næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen innen 1. januar 2018 opprette EU-listen over 

nye næringsmidler som er godkjent eller meldt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(2). 

2) EU-listen over nye næringsmidler som er godkjent eller meldt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, ble opprettet ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(3). 

3) I henhold til artikkel 36 i forordning (EU) 2015/2283 får den nye forordningen om nye næringsmidler anvendelse fra  

1. januar 2018. En rekke produkter er godkjent eller meldt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 i tidsrommet mellom den 

faste komités avstemning om EU-listen 6. desember 2017 og datoen for anvendelse av forordning (EU) 2015/2283 den  

1. januar 2018. Disse produktene bør derfor oppføres på EU-listen fastsatt ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

4) Selskapet Demethra Biotech S.r.l. underrettet 19. desember 2017 Kommisjonen om at det brakte det nye næringsmid-

delet «Echinacea purpurea-ekstrakt fra cellekulturer» i omsetning i Unionen i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 258/97. Dette nye næringsmiddelet var ikke oppført på EU-listen. En ny post bør derfor tilføyes i tabell 1 og 2 i 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

5) Den 21. og 22. desember 2017 underrettet to selskaper, DuPont Nutrition & Biosciences ApS og FrieslandCampina 

Nederland BV, Kommisjonen om at de brakte det nye næringsmiddelet «2'-fukosyllaktose (mikrobiell kilde)» i 

omsetning i Unionen i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. «2'-fukosyllaktose (mikrobiell kilde)» er 

allerede oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. Disse nye meldingene endrer tallverdiene for 

flere parametrer oppført i spesifikasjonene for dette nye næringsmiddelet, og posten «2'-fukosyllaktose (mikrobiell 

kilde)» i tabell 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 187 av 24.7.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2019 av 8. februar 2019 

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

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

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

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

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

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 
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6) Selskapet c-LEcta GmbH underrettet 20. desember 2017 Kommisjonen om at det brakte det nye næringsmiddelet 

«Trehalose» i omsetning i Unionen i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. «Trehalose» er oppført i 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. Den nye meldingen gjelder en ny kilde til trehalose, sukrose. 

Spesifikasjonene for posten «Trehalose» i tabell 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470 bør 

derfor rettes. 

7) Etter kunngjøringen av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 er en rekke feil eller utelatelser registrert for 

spesifikasjoner eller bruksvilkår for en rekke godkjente nye næringsmidler. EU-listen fastsatt i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor rettes. 

8) Det nye næringsmiddelet «L-alanyl-L-glutamin» ble godkjent på visse bruksvilkår i henhold til artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 258/97. Kategorien «Drikker til bruk ved krevende muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere» ble ved en feil 

utelatt. Det er derfor nødvendig med en rettelse der «Drikker til bruk ved krevende muskelaktivitet, særlig for idretts-

utøvere» tilføyes som tillatt næringsmiddelkategori i posten «L-alanyl-L-glutamin» i tabell 1 i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/2470. 

9) Det nye næringsmiddelet «Glukosamin HCl» ble godkjent på visse bruksvilkår i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 258/97. Næringsmiddelkategorien «Melkebaserte drikker og lignende produkter beregnet på småbarn» ble feilaktig 

tilføyd og bør utgå fra denne posten. Det er derfor nødvendig med en rettelse i posten «Glukosamin HCl» i tabell 1 i 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

10) Det nye næringsmiddelet «Lakto-N-neotetraose» ble godkjent på visse bruksvilkår og under visse øvre grenseverdier 

ved kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/375(1). Ordlyden «i konsentrasjoner på opptil 1,2 g/l» ble 

feilaktig tilføyd og bør derfor utgå fra næringsmiddelkategorien «Melkebaserte drikker og lignende produkter beregnet 

på småbarn» for dette nye næringsmiddelet. Det er derfor nødvendig med en rettelse i posten «Lakto-N-neotetraose» i 

tabell 1 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

11) Det nye næringsmiddelet «Hvetekimekstrakt (Triticum aestivum) med høyt spermidininnhold» ble godkjent på visse 

bruksvilkår for «voksne, unntatt gravide og ammende kvinner» i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. 

Utelukkelsen av gravide og ammende kvinner ble imidlertid ved en feil ikke oppført på EU-listen. Det er derfor 

nødvendig med en rettelse i posten «Hvetekimekstrakt (Triticum aestivum) med høyt spermidininnhold» i tabell 1 i 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

12) I posten for det nye næringsmiddelet «Olje fra antarktisk krill (Euphausia superba)» i tabell 2 i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/2470 er følgende krav utelatt ved en feil og bør tilføyes: «Oksidasjonsstabilitet: For alle 

næringsmidler som inneholder olje fra antarktisk krill (Euphausia superba), bør oksidasjonsstabilitet dokumenteres ved 

relevant og anerkjent nasjonal eller internasjonal prøvingsmetode (f.eks. AOAC).» Det er derfor nødvendig med en 

rettelse i denne posten i tabell 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

13) Det nye næringsmiddelet «Olje fra antarktisk krill rik på fosfolipider fra Euphausia superba» ble godkjent av ved-

kommende finske myndigheter på visse bruksvilkår(2). I spesifikasjonene ble følgende krav tilføyd ved en feil: 

«Oksidasjonsstabilitet: For alle næringsmidler som inneholder fosfolipidrik olje fra antarktisk krill (Euphausia superba), 

bør oksidasjonsstabilitet dokumenteres ved relevant og anerkjent nasjonal eller internasjonal prøvingsmetode (f.eks. 

AOAC).» Dette kravet bør utgå. Det er derfor nødvendig med en rettelse i posten «Olje fra antarktisk krill rik på 

fosfolipider fra Euphausia superba» i tabell 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

14) Det nye næringsmiddelet «Chiafrø (Salvia hispanica)» ble i utgangspunktet godkjent på visse bruksvilkår ved kommi-

sjonsvedtak 2009/827/EF(3). I spesifikasjonene ble følgende krav tilføyd ved en feil: «(EU: Karbohydrater er 

tilgjengelige karbohydrater = sukker + stivelse)». Dette kravet bør utgå. Det er derfor nødvendig med en rettelse i posten 

«Chiafrø (Salvia hispanica)» i tabell 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/375 av 11. mars 2016 om tillatelse til å bringe lakto-N-neotetraose i omsetning som 

en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 70 av 16.3.2016, s. 22). 

(2) Brev av 8. mai 2015 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2015_auth-letter_krill-oil_en.pdf) 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/827/EU av 13. oktober 2009 om tillatelse til å bringe chiafrø (Salvia hispanica) i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 294 av 11.11.2009, s. 14). 
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15) Det nye næringsmiddelet «Kitosanekstrakt av sopp (Agaricus bisporus, Aspergillus niger)» ble i utgangspunktet 

godkjent på visse bruksvilkår i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. I spesifikasjonene ble følgende krav 

tilføyd ved en feil: «Fettbindingskapasitet 800 × 9 vekt/våtvekt): Godkjent» Dette kravet bør erstattes med 

«Fettbindingskapasitet 800 × (vekt/våtvekt): Godkjent». Det er derfor nødvendig med en rettelse i posten 

«Kitosanekstrakt av sopp (Agaricus bisporus, Aspergillus niger)» i tabell 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/2470. 

16) Det nye næringsmiddelet «Citikolin» ble godkjent på visse bruksvilkår ved kommisjonsvedtak 2014/423/EF(1). I tabell 

2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 viser spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet 

«Citikolin» til citikolin produsert ved en syntetisk eller mikrobiell prosess. Etter kunngjøringen av nevnte forordning ble 

det klart at den mikrobielle prosessen for framstilling av citikolin også omfatter den syntetiske prosessen. 

Spesifikasjonene for posten «Citikolin» i tabell 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor 

endres til bare å omfatte den mikrobielle produksjonsprosessen. 

17) Det nye næringsmiddelet «Ekstrakt av Echinacea angustifolia fra cellekulturer» ble opprinnelig var godkjent på visse 

bruksvilkår i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. Spesifikasjonene utelot ved en feiltakelse utelatt 

ordlyden «Beskrivelse/definisjon». Det er derfor nødvendig med en rettelse i posten «Ekstrakt av Echinacea 

angustifolia fra cellekulturer» i tabell 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

18) Det nye næringsmiddelet «Galakto-oligosakkarid» er oppført på EU-listen fastsatt ved gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470. Følgende mikrobielle kilder til enzymet β-galaktosidase ble ved en feil utelatt i spesifikasjonene: Pichia 

pastoris, Kluyveromyces lactis, Sporobolomyces singularis og Papiliotrema terrestris. Disse kildene til β-galaktosidase 

bør derfor tilføyes i posten «Galakto-oligosakkarid» i tabell 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

19) Det nye næringsmiddelet «Vitamin K2 (menakinon)» ble opprinnelig godkjent på visse bruksvilkår ved 

kommisjonsvedtak 2009/345/EF(2). Den kjemiske definisjonen på vitamin K2 ble tilføyd i «Spesifikasjoner for 

mikrobiologisk framstilt Vitamin K2 (menakinon-7)», men ble ved en feil ikke tilføyd i «Spesifikasjon av syntetisk 

vitamin K2 (menakinon-7)». Det er derfor nødvendig med en rettelse i posten «Vitamin K2 (menakinon)» i tabell 2 i 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

20) Det nye næringsmiddelet «Betaglukaner fra gjær» ble godkjent på visse bruksvilkår ved Kommisjonens gjennomfø-

ringsbeslutning 2011/762/EU(3). I spesifikasjonene for Mikrobiologiske data» og «Tungmetaller» vises det ved en feil 

til de tre formene for betaglukaner fra gjær i stedet for formen «Uløselig i vann, men dispergerbart i mange flytende 

matriser». Det er derfor nødvendig med en rettelse i posten «Betaglukaner fra gjær» i tabell 2 i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/2470. 

21) Det nye næringsmiddelet «Fytosteroler/fytostanoler» ble godkjent på visse bruksvilkår ved kommisjonsvedtak 

2004/333/EF(4). Selskapet BASF SE Human Nutrition, ENS/HR underrettet 14. april 2016 Kommisjonen om at det 

brakte det nye næringsmiddelet «Fytosteroler/fytostanoler» i omsetning i Unionen i kategorien «kosttilskudd» i henhold 

til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. Kategorien «kosttilskudd» ble ved en feiltakelse utelatt. Det er derfor 

nødvendig med en rettelse som tilføyer «kosttilskudd» som tillatt næringsmiddelkategori i posten «Fytosteroler/ 

fytostanoler» i tabell 1 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

22) Det nye næringsmiddelet «Olje med høyt innhold av arakidonsyre fra soppen Mortierella alpina» ble godkjent på visse 

bruksvilkår ved kommisjonsvedtak 2008/968/EF(5). Den ikke-genmodifiserte stammen «CBS 210.32» av soppen 

Mortierella alpina ble ved en feil ikke tatt med i spesifikasjonene. Denne stammen bør derfor tilføyes i posten «Olje 

med høyt innhold av arakidonsyre fra soppen Mortierella alpina» i tabell 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/2470. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/423/EU av 1. juli 2014 om tillatelse til å bringe citikolin i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 196 av 3.7.2014, s. 24). 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/345/EU av 22. april 2009 om tillatelse til å bringe vitamin K2 (menakinon) fra Bacillus subtilis natto i omsetning 

som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 105 av 25.4.2009, s. 16). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/762/EU av 24. november 2011 om tillatelse til å bringe betaglukaner fra gjær i omsetning 

som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 313 av 26.11.2011, s. 41). 

(4) Kommisjonsvedtak 2004/333/EF av 31. mars 2004 om tillatelse til å bringe smørbare fettstoffer, salatdressinger, melkelignende produkter, 

surmelklignende produkter, soyadrikker og ostelignende produkter tilsatt fytosteroler/fytostanoler i omsetning som nye næringsmidler og 

nye næringsmiddelingredienser i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 til europaparlaments- og rådsforordning (EUT L 105 av 14.4.2004, 

s. 40). 

(5) Kommisjonsvedtak 2008/968/EF av 12. desember 2008 om tillatelse til å bringe olje med høyt innhold av arakidonsyre fra soppen 

Mortierella alpina i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 

(EUT L 344 av 20.12.2008, s. 123). 
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23) Det nye næringsmiddelet «Epigallokatekingallat som renset ekstrakt av grønne teblader (Camellia sinensis)» ble 

opprinnelig var godkjent på visse bruksvilkår i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. Næringsmiddel-

kategorien «Næringsmidler som er anriket i samsvar med forordning (EF) nr. 1925/2006» ble tilføyd ved en feil og bør 

utgå fra denne posten. Videre er det nødvendig med en rettelse som tilføyer «Næringsmidler» til «Kosttilskudd som 

definert i direktiv 2002/46/EF» som tillatt næringsmiddelkategori i posten «Epigallokatekingallat som renset ekstrakt av 

grønne teblader (Camellia sinensis)» i tabell 1 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

24) Det nye næringsmiddelet «Lykopen fra tomater» ble godkjent på visse bruksvilkår i henhold til artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 258/97. Næringsmiddelkategorien «Kosttilskudd» ble imidlertid utelatt ved en feiltakelse og bør tilføyes i 

denne posten. Det er derfor nødvendig med en rettelse som tilføyer «Kosttilskudd» som tillatt næringsmiddelkategori i 

posten «Lykopen fra tomater» i tabell 1 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

25) Etter kunngjøringen av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 er det påvist flere typografiske feil i vedlegget. Selv 

om slike typografiske feil vanligvis korrigeres med en rettelse, av hensyn til klarhet for økonomiske aktører og 

tilsynsmyndigheter, bør rettingen av disse typografiske feilene tas med i denne rettingsrettsakten. 

26) På bakgrunn av antallet rettelser bør hele vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470 erstattes. 

27) 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 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470 erstattes 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 23. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

EU-LISTE OVER NYE NÆRINGSMIDLER 

Innhold i listen 

1. EU-listen skal bestå av tabell 1 og 2. 

2. Tabell 1 omfatter godkjente nye næringsmidler og inneholder følgende opplysninger: 

Kolonne 1: Godkjent nytt næringsmiddel 

Kolonne 2: Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet. Denne kolonnen er videre delt i to: Angitt næringsmid-

delkategori og øvre grenseverdier 

Kolonne 3: Andre særlige krav til merking 

Kolonne 4: Andre krav 

3. Tabell 2 omfatter spesifikasjoner for nye næringsmidler og inneholder følgende opplysninger: 

Kolonne 1: Godkjent nytt næringsmiddel 

Kolonne 2: Spesifikasjoner 
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Tabell 1: Godkjente nye næringsmidler 

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

N-acetyl-D-neuraminsyre Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «N-acetyl-D-

neuraminsyre». 

Kosttilskudd som inneholder N-acetyl-D-

neuraminsyre, skal merkes med en opplys-

ning om at kosttilskuddet ikke bør gis til 

spedbarn, småbarn og barn under 10 år 

dersom de inntar morsmelk eller andre 

næringsmidler tilsatt N-acetyl-D-neuramin-

syre i løpet av samme 24-timersperiode. 

 

Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandin-

ger som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013(1) 

0,05 g/l rekonstituert produkt 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler 

og barnemat for spedbarn og småbarn 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

0,05 g/kg for næringsmidler i fast form 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål for spedbarn og småbarn som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til spedbarn og småbarn som 

disse produktene er beregnet på, men 

under ingen omstendigheter høyere enn 

de øvre grenseverdiene som er angitt for 

den kategorien som er nevnt i tabellen, 

og som tilsvarer produktene. 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

0,2 g/l (drikker) 

1,7 g/kg (stenger) 

Næringsmidler med angivelser av fravær 

eller redusert forekomst av gluten i samsvar 

med kravene i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 828/2014(2) 

1,25 g/kg 

Ikke-aromatiserte pasteuriserte og sterili-

serte (herunder UHT-behandlede) melkeba-

serte produkter 

0,05 g/l 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter som er varmebehandlet etter 

syrning, aromatiserte syrnede melke-

produkter, herunder varmebehandlede 

produkter 

0,05 g/l (drikker) 

0,4 g/kg (fast form) 

 

Melkeprodukterstatninger, herunder 

hvitemidler til drikker 

0,05 g/l (drikker) 

0,25 g/kg (fast form) 

Kornstenger 0,5 g/kg 

Bordsøtningsmidler 8,3 g/kg 

Frukt- og grønnsaksbaserte drikker 0,05 g/l 

Aromatiserte drikker 0,05 g/l 

Spesialkaffe, te, urtete og fruktte, sikori; 

ekstrakter av te, urtete, fruktte og sikori; 

bearbeidede produkter av te, urter, frukt 

og korn til uttrekk 

0,2 g/kg 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF(3) 

300 mg/dag for befolkningen generelt som 

er eldre enn ti år 

55 mg/dag for spedbarn 

130 mg/dag for småbarn 

250 mg/dag for barn i alderen tre til ti år 

Tørket fruktmasse av apebrød 

(Adansonia digitata) 

Ikke angitt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Fruktmasse av 

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

Ekstrakt av Ajuga reptans fra 

cellekulturer 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk i kosttilskudd av 

lignende ekstrakt av blomstrende over-

jordiske deler av krypjonsokkoll (Ajuga 

reptans) 

L-alanyl-L-glutamin Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013, unntatt næringsmidler til 

spedbarn og småbarn 

Drikker til bruk ved krevende muskel-

aktivitet, særlig for idrettsutøvere 

Algeolje fra mikroalgen 

Ulkenia sp. 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som innehol-

der det, skal være «Olje fra mikroalgen 

Ulkenia sp.». 

 

Bakervarer (brød, rundstykker og søte 

kjeks og småkaker) 

200 mg/100 g 

Kornstenger 500 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker (herunder melkeba-

serte drikker) 

60 mg/100 ml 

Olje fra Allanblackia-frø Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som innehol-

der det, skal være «Olje fra Allanblackia-

frø». 

 

Smørbare gule fettstoffer og kremba-

serte smørbare produkter 

20 g/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Ekstrakt av blader av Aloe 

macroclada Baker 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk i kosttilskudd 

av lignende gel utvunnet av Aloe vera (L.) 

Burm. 

Olje fra antarktisk krill 

(Euphausia superba) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA og EPA 

(samlet) 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som innehol-

der det, skal være «Lipidekstrakt fra 

krepsdyret antarktisk krill (Euphasia 

superba)». 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte 

drikker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt drik-

ker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukterstat-

ninger 600 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker 

Melkebaserte drikker 

Melkeerstatningsdrikker 

80 mg/100 ml 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 ml 

Frokostkorn 500 mg/100 g 

Bakervarer (brød, rundstykker og søte 

kjeks og småkaker) 

200 mg/100 g 

Ernæringsstenger/kornstenger 500 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

3 000 mg/dag for befolkningen generelt 

450 mg/dag for gravide og ammende kvin-

ner 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 og måltidserstatninger for 

vektkontroll 

250 mg/måltid   

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler 

og barnemat beregnet på spedbarn og 

småbarn som omfattes av forordning 

(EU) nr. 609/2013 

200 mg/100 ml 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idretts-

utøvere 

Næringsmidler med angivelser av 

fravær eller redusert forekomst av 

gluten i samsvar med kravene i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 828/2014 

Olje fra antarktisk krill rik på 

fosfolipider fra Euphausia 

superba 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA og EPA 

(samlet) 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som innehol-

der det, skal være «Lipidekstrakt fra 

krepsdyret antarktisk krill (Euphasia 

superba)». 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte 

drikker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt drik-

ker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukter-

statninger 600 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker 

Melkebaserte drikker 

Melkeerstatningsdrikker 

80 mg/100 ml 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 ml 

Frokostkorn 500 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Bakervarer (brød, rundstykker og søte 

kjeks og småkaker) 

200 mg/100 g   

Ernæringsstenger/kornstenger 500 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

3 000 mg/dag for befolkningen generelt 

450 mg/dag for gravide og ammende 

kvinner 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 og måltidserstatninger for 

vektkontroll 

250 mg/måltid 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler 

og barnemat beregnet på spedbarn og 

småbarn som omfattes av forordning 

(EU) nr. 609/2013 

200 mg/100 ml 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idretts-

utøvere 

Næringsmidler med angivelser av 

fravær eller redusert forekomst av 

gluten i samsvar med kravene i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 828/2014 

Olje med høyt innhold av 

arakidonsyre fra soppen 

Mortierella alpina 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som innehol-

der det, skal være «Olje fra Mortierella 

alpina» eller «Mortierella alpina-olje». 

 

Morsmelkerstatning og til-

skuddsblanding som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål for for tidlig fødte spedbarn som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

 

Arganolje fra Argania spinosa Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som innehol-

der det, skal være «Arganolje», og dersom 

det benyttes som smaksingrediens, skal 

«Vegetabilsk olje bare til bruk som 

smaksingrediens» angis på etiketten. 

 

Som smaksingredienser Ikke angitt 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk av vegetabilske 

oljer i næringsmidler 

Astaxantinrik oleoharpiks fra 

Haematococcus pluvialis-alger 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som innehol-

der det, skal være «Astaxantin». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

40-80 mg/dag av oleoharpiks, noe som gir 

≤ 8 mg astaxantin per dag 

Basilikumfrø (Ocimum 

basilicum) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Fruktjuice og blandingsdrikker av frukt/ 

grønnsaker 

3 g/200 ml for tilsetting av hele 

basilikumfrø (Ocimum basilicum) 

Ekstrakt av gjærede svarte 

bønner 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Ekstrakt av 

gjærede svarte soyabønner» eller «Gjæret 

soyaekstrakt». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

4,5 g/dag 

Bovint laktoferrin Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Laktoferrin av 

kumelk». 

 

Morsmelkerstatning og til-

skuddsblanding som definert i forordning 

(EU) nr. 609/2013 (drikkeklar) 

100 mg/100 ml 

Næringsmidler basert på melke-

produkter beregnet på småbarn (spise-

/drikkeklare) 

200 mg/100 g 

Bearbeidet kornbasert næringsmiddel 

(fast form) 

670 mg/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

Avhengig av den enkeltes behov, opptil 

3 g/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Drikker basert på melk 200 mg/100 g   

Pulverblandinger til melkebaserte drik-

ker (drikkeklare) 

330 mg/100 g 

Drikker basert på syrnet melk (herunder 

yoghurtdrikker) 

50 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker 120 mg/100 g 

Produkter basert på yoghurt 80 mg/100 g 

Produkter basert på ost 2 000 mg/100 g 

Iskrem 130 mg/100 g 

Kaker og konditorvarer 1 000 mg/100 g 

Godteri 750 mg/100 g 

Tyggegummi 3 000 mg/100 g 

Olje fra frø av Buglossoides 

arvensis 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for stearidonsyre 

(STA) 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Raffinert olje fra 

Buglossoides». 

 

Melkeprodukter og melkeprodukter-

statninger 

250 mg/100 g 

75 mg/100 g til drikker 

Ost og osteprodukter 750 mg/100 g 

Smør og andre fett- og oljeemulsjoner, 

herunder smørbart fett (ikke til koking 

eller steking) 

750 mg/100 g 

Frokostkorn 625 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til 

spedbarn og småbarn 

500 mg/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013, unntatt næringsmidler til 

spesielle medisinske formål beregnet på 

spedbarn og småbarn 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

  

 Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 og måltidserstatninger for 

vektkontroll 

250 mg/måltid   

Olje fra Calanus finmarchicus Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Olje fra Calanus 

finmarchicus (krepsdyr)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

2,3 g/dag 

Tyggegummibase (mono-

metoksypolyetylenglykol) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Gummibase (herunder 1,3-

butadien, 2-metyl-homopolymer, maleatert, 

estere med polyetylenglykol-mono-Me-

eter)» eller «Gummibase (herunder CAS-

nr  1246080-53-4)». 

 

Tyggegummi 8 % 

Tyggegummibase (metyl-

vinyleter-maleinsyreanhydrid-

kopolymer) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Gummibase 

(herunder metylvinyleter-maleinsyrean-

hydridkopolymer)» eller «Gummibase 

(herunder CAS-nr. 9011-16-9)». 

 

Tyggegummi 2 % 

Chiaolje fra Salvia hispanica Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Chiaolje (Salvia 

hispanica)». 

 

Fettstoffer og oljer 10 % 

Ren chiaolje 2 g/dag 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

2 g/dag 



   

 

2
8

.5
.2

0
2
0

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 3

6
/1

9
3
 

 

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

Chiafrø (Salvia hispanica) Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmid-

delet på merkingen av næringsmidler 

som inneholder det, skal være «Chiafrø 

(Salvia hispanica)». 

2. Ferdigpakkede chiafrø (Salvia 

hispanica) skal være påført ytterligere 

merking for å informere forbrukeren om 

at daglig inntak er høyst 15 g. 

 

Brødprodukter 5 % (hele eller malte chiafrø) 

Bakverk 10 % hele chiafrø 

Frokostkorn 10 % hele chiafrø 

Frukt-, nøtte- og frøblandinger 10 % hele chiafrø 

Fruktjuice og blandingsdrikker av frukt/ 

grønnsaker 

15 g/dag for tilsetning av hele, knuste eller 

malte chiafrø 

Ferdigpakkede chiafrø som sådan 15 g/dag av hele chiafrø 

Smørbare fruktprodukter 1 % hele chiafrø 

Yoghurt 1,3 g hele chiafrø per 100 g yoghurt eller 

4,3 g hele chiafrø per 330 g yoghurt 

(porsjon) 

Steriliserte ferdigretter basert på korn, 

pseudokorn og/eller belgfrukter 

5 % hele chiafrø 

Kitinglukan fra Aspergillus 

niger 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som innehol-

der det, skal være «Kitinglukan fra 

Aspergillus niger». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

5 g/dag 

Kitinglukankompleks fra 

Fomes fomentarius 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som innehol-

der det, skal være «Kitinglukan fra Fomes 

fomentarius». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

5 g/dag 

Kitosanekstrakt av sopp 

(Agaricus bisporus, Aspergillus 

niger) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som innehol-

der det, skal være «Kitosanekstrakt fra 

Agaricus bisporus» eller «Kitosanekstrakt 

fra Aspergillus niger». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I tråd med vanlig bruk i kosttilskudd av 

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

Kondroitinsulfat Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Kondroitinsulfat 

framstilt ved mikrobiell gjæring og 

sulfatering». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for voksne, unntatt gravide 

og ammende kvinner 

1 200 mg/dag 

Krompikolinat Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for totalt krominnhold Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Krompikolinat». 

 

Næringsmidler som omfattes av forord-

ning (EU) nr. 609/2013 

250 μg/dag 

Næringsmidler som er anriket i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1925/2006(4) 

Cistus incanus L. Pandalis (urt) Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Cistus incanus 

L. Pandalis (urt)». 

 

Urtete Beregnet daglig inntak: 3 g urter/dag (2 

kopper/dag) 

Citikolin Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmid-

delet på merkingen av næringsmidler 

som inneholder det, skal være 

«Citikolin». 

2. Merking av næringsmidler som 

inneholder citikolin, skal være påført en 

opplysning om at produktet ikke er 

beregnet på å bli inntatt av barn 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

500 mg/dag 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

250 mg/porsjon og et daglig inntak på 

høyst 1 000 mg 

Clostridium butyricum Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Clostridium 

butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» eller 

«Clostridium butyricum (CBM 588)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

1,35 × 108 KDE/dag 



   

 

2
8

.5
.2

0
2
0

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 3

6
/1

9
5
 

 

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

Ekstrakt av avfettet 

kakaopulver 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Forbrukerne skal få beskjed om ikke å innta 

mer enn 600 mg polyfenoler, som tilsvarer 

1,1 g ekstrakt av avfettet kakaopulver per 

dag 

 

Ernæringsstenger 1 g/dag og 300 mg polyfenoler, som 

tilsvarer høyst 550 mg ekstrakt av avfettet 

kakaopulver i en porsjon næringsmiddel 

(eller kosttilskudd) 

Melkebaserte drikker 

Andre næringsmidler (herunder kosttil-

skudd som definert i direktiv 2002/46/ 

EF) som er blitt bærere for funksjonelle 

ingredienser, og som vanligvis er 

beregnet på å bli inntatt av helsebevisste 

voksne 

Kakaoekstrakt med lavt 

fettinnhold 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Forbrukerne skal få beskjed om ikke å innta 

mer enn 600 mg kakaoflavanoler per dag 

 

Næringsmidler, herunder kosttilskudd 

som definert i direktiv 2002/46/EF 

730 mg/porsjon og omkring 1,2 g/dag 

Korianderfrøolje fra 

Coriandrum sativum 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Kori-

anderfrøolje». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

600 mg/dag 

Tørket frukt av Crataegus 

pinnatifida 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Tørket frukt av 

Crataegus pinnatifida». 

 

Urtete I samsvar med vanlig bruk av Crataegus 

laevigata i næringsmidler 

Syltetøy og gelé i samsvar med direktiv 

2001/113/EF(5) 

Kompotter 

α-syklodekstrin Ikke angitt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Alfa-

syklodekstrin» eller «α-syklodekstrin». 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

γ-syklodekstrin Ikke angitt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Gamma-

syklodekstrin» eller «γ-syklodekstrin». 

 

Dekstranpreparat framstilt av 

Leuconostoc mesenteroides 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Dekstran». 

 

Bakervarer 5 % 

Diasylglyserololje av 

vegetabilsk opprinnelse 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Diasylglyse-

rololje av vegetabilsk opprinnelse (minst 

80 % diasylglyseroler)». 

 

Matoljer  

Smørbare fettstoffer 

Salatdressinger 

Majones 

Måltidserstatning for vektkontroll (som 

drikker) 

Bakervarer 

Yoghurtlignende produkter 

Dihydrokapsiat (DHC) Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Dihydro-

kapsiat». 

2. Kosttilskudd som inneholder syntetisk 

dihydrokapsiat, merkes som «Ikke bereg-

net på barn opptil 4 1/2 år» 

 

Kornstenger 9 mg/100 g 

Kjeks og småkaker 9 mg/100 g 

Risbaserte snacks 12 mg/100 g 

Kullsyreholdige drikker, fortynnbare 

drikker, drikker basert på fruktjuice 

1,5 mg/100 ml 

Grønnsaksdrikker 2 mg/100 ml 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Kaffebaserte drikker, tebaserte drikker 1,5 mg/100 ml   

Aromatisert vann - ikke kullsyreholdig 1 mg/100 ml 

Forkokt havregrøt 2,5 mg/100 g 

Andre kornprodukter 4,5 mg/100 g 

Iskrem, melkedesserter 4 mg/100 g 

Puddingblandinger (spiseklare) 2 mg/100 g 

Produkter basert på yoghurt 2 mg/100 g 

Sjokoladevarer 7,5 mg/100 g 

Harde sukkervarer 27 mg/100 g 

Sukkerfri tyggegummi 115 mg/100 g 

Melke- og fløteerstatninger 40 mg/100 g 

Søtstoffer 200 mg/100 g 

Suppe (spiseklar) 1,1 mg/100 g 

Salatdressing 16 mg/100 g 

Vegetabilske proteiner 5 mg/100 g 

Ferdigretter 3 mg/måltid 

Måltidserstatninger for vektkontroll 3 mg/måltid 

Måltidserstatning for vektkontroll (som 

drikker) 

1 mg/100 ml 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

3 mg/enkelt inntak 

9 mg/dag 

  

 Pulverblandinger til alkoholfrie drikker 14,5 mg/kg, som tilsvarer 1,5 mg/100 ml   

Tørket ekstrakt av Lippia 

citriodora fra cellekulturer 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Lippia citriodora 

fra cellekulturer HTN®Vb)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk i kosttilskudd 

av lignende ekstrakt av bladene av Lippia 

citriodora 

Ekstrakt av Echinacea 

angustifolia fra cellekulturer 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk i kosttilskudd 

av lignende ekstrakt av roten av Echinacea 

angustifolia 

Ekstrakt av Echinacea 

purpurea fra cellekulturer 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Tørket ekstrakt 

av Echinacea purpurea fra cellekulturer 

HTN®Vb)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk i kosttilskudd 

av lignende ekstrakt av enkeltblomster i 

blomsterstanden på Echinacea purpurea 

Olje fra Echium plantagineum Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for stearidonsyre 

(STA) 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Raffinert 

Echium-olje». 

 

Melkebaserte produkter og drikkeyog-

hurter i enkeltporsjoner 

250 mg/100 g, 75 mg/100 g til drikker 

Osteretter 750 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 750 mg/100 g 

Frokostkorn 625 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

500 mg/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

  

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) nr. 

609/2013 og måltidserstatninger for 

vektkontroll 

250 mg/måltid 

Epigallokatekingallat som 

renset ekstrakt av grønne 

teblader (Camellia sinensis) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Merkingen skal være forsynt med en 

opplysning om at forbrukerne ikke bør innta 

mer enn 300 mg ekstrakt per dag 

 

Næringsmidler, herunder kosttilskudd 

som definert i direktiv 2002/46/EF 

150 mg ekstrakt i én porsjon næringsmid-

del eller kosttilskudd 

L-ergotionein Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «L-ergotionein». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

30 mg/dag for befolkningen generelt 

(unntatt gravide og ammende kvinner). 

20 mg/dag for barn over tre år. 

Jern(III)natrium-EDTA Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier (uttrykt som vannfritt 

EDTA) 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Jern(III)natrium-

EDTA». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

18 mg/dag for barn 

75 mg/dag for voksne 

Næringsmidler som omfattes av forord-

ning (EU) nr. 609/2013 

12 mg/100 g 

Næringsmidler som er anriket i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1925/2006 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Jern(II)ammoniumfosfat Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Jern(II)-

ammoniumfosfat». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

Brukes i samsvar med direktiv 

2002/46/EF, forordning (EU) nr. 609/2013 

og/eller forordning (EF) nr. 1925/2006 
Næringsmidler som omfattes av forord-

ning (EU) nr. 609/2013 

Næringsmidler som er anriket i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1925/2006 

Fiskepeptider fra Sardinops 

sagax 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for fiskepeptidprodukt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som innehol-

der det, skal være «Fiskepeptider av 

(Sardinops sagax)». 

 

Næringsmidler basert på yoghurt, yog-

hurtdrikker, syrnede melkeprodukter og 

melkepulver 

0,48 g/100 g (spise-/drikkeklar) 

Aromatisert vann og grønnsaksbaserte 

drikker 

0,3 g/100 g (drikkeklar) 

Frokostkorn 2 g/100 g 

Supper, gryteretter og suppepulver 0,3 g/100 g (spiseklar) 

Flavonoider fra Glycyrrhiza 

glabra 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for flavonoider fra 

Glycyrrhiza glabra 

1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Flavonoider 

fra Glycyrrhiza glabra L.». 

2. Merkingen av næringsmidler der 

produktet er tilsatt som ny næringsmid-

delingrediens, skal angi følgende: 

a) Produktet må ikke inntas av gravide 

og ammende kvinner, barn og 

ungdommer. 

b) Personer som tar reseptpliktige 

legemidler, bør bruke produktet 

bare under medisinsk tilsyn. 

Drikker som inneholder flavono-

ider, skal selges til sluttforbru-

keren i enkeltporsjoner. 
Drikker basert på melk 120 mg/dag 

Drikker basert på yoghurt 

Drikker basert på frukt eller grønnsaker 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

120 mg/dag 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

120 mg/dag 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

120 mg/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

   c) Høyst 120 mg flavonoider per dag 

bør inntas. 

3. Mengden flavonoider i det ferdige 

næringsmiddelet skal angis på merkin-

gen for næringsmidler som inneholder 

stoffet. 

 

Fukoidanekstrakt av blæretang 

(Fucus vesiculosus) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Fukoidanekstrakt 

av blæretang (Fucus vesiculosus)». 

 

Næringsmidler, herunder kosttilskudd 

som definert i direktiv 2002/46/EF, for 

befolkningen generelt 

250 mg/dag 

Fukoidanekstrakt av algen 

Undaria pinnatifida 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Fukoidanekstrakt 

av algen Undaria pinnatifida». 

 

Næringsmidler, herunder kosttilskudd 

som definert i direktiv 2002/46/EF, for 

befolkningen generelt 

250 mg/dag 

2'-fukosyllaktose Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «2'-fuko-

syllaktose». 

2. Merkingen av kosttilskudd som 

inneholder 2'-fukosyllaktose, skal være 

påført opplysning om at tilskuddet ikke 

bør brukes dersom andre næringsmidler 

med tilsatt 2'-fukosyllaktose inntas 

samme dag. 

3. Merkingen av kosttilskudd som 

inneholder 2'-fukosyllaktose og er 

beregnet på småbarn, skal være påført 

opplysning om at tilskuddet ikke bør 

brukes dersom brystmelk eller andre 

næringsmidler med tilsatt 2'-fuko-

syllaktose inntas samme dag. 

 

Ikke-aromatiserte pasteuriserte og 

steriliserte (herunder UHT-behandlede) 

melkebaserte produkter 

1,2 g/l 

Ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter 

1,2 g/l for drikker 

19,2 g/kg for andre produkter enn drikker 

Aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter, herunder varmebehandlede 

produkter 

1,2 g/l for drikker 

19,2 g/kg for andre produkter enn drikker 

Melkeprodukterstatninger, herunder 

hvitemidler til drikker 

1,2 g/l for drikker 

12 g/kg for andre produkter enn drikker 

400 g/kg for melke- og fløteerstatninger 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Kornstenger 12 g/kg   

Bordsøtningsmidler 200 g/kg 

Morsmelkerstatning som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

1,2 g/l alene eller i kombinasjon med 

opptil 0,6 g/l lakto-N-neotetraose i 

forholdet 2:1 i det bruksklare slutt-

produktet som markedsføres som sådan 

eller rekonstitueres etter produsentens 

anvisninger 

Tilskuddsblandinger som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

1,2 g/l alene eller i kombinasjon med 

opptil 0,6 g/l lakto-N-neotetraose i 

forholdet 2:1 i det bruksklare slutt-

produktet som markedsføres som sådan 

eller rekonstitueres etter produsentens 

anvisninger 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler 

og barnemat for spedbarn og småbarn 

som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

12 g/kg for andre produkter enn drikker 

1,2 g/l for bruksklare næringsmidler i 

flytende form som markedsføres som 

sådan eller rekonstitueres etter produ-

sentens anvisninger 

Melkebaserte drikker og lignende 

produkter beregnet på småbarn 

1,2 g/l for melkebaserte drikker og 

lignende produkter som tilsettes alene eller 

i kombinasjon med opptil 0,6 g/l lakto-N-

neotetraose i forholdet 2:1 i det bruksklare 

sluttproduktet som markedsføres som 

sådan eller rekonstitueres etter produ-

sentens anvisninger 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) nr. 

609/2013 

4,8 g/l for drikker 

40 g/kg for stenger 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Brød og pastaprodukter med angivelser 

av fravær eller redusert forekomst av 

gluten i samsvar med kravene i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 828/2014 

60 g/kg   

Aromatiserte drikker 1,2 g/l 

Kaffe, te (unntatt svart te), urtete og 

fruktte, sikori; ekstrakter av te, urtete, 

fruktte og sikori; bearbeidede produkter 

av te, urter, frukt og korn til uttrekk, 

samt blandinger og lettløselige 

pulverpreparater av disse produktene 

9,6 g/l – den øvre grenseverdien gjelder 

for bruksklare produkter 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til 

spedbarn 

3,0 g/dag for befolkningen generelt 

1,2 g/dag for småbarn 

Galakto-oligosakkarid Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier (uttrykt som forholdet 

kg galakto-oligosakkarid / kg ferdig 

næringsmiddel) 

  

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

0,333 

Melk 0,020 

Melkebaserte drikker 0,030 

Måltidserstatning for vektkontroll (som 

drikker) 

0,020 

Melkeerstatningsdrikker 0,020 

Yoghurt 0,033 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Melkebaserte desserter 0,043   

Fryste melkebaserte desserter 0,043 

Fruktdrikker og energidrikker 0,021 

Måltidserstatningsdrikker for spedbarn 0,012 

Saftdrikker til barn 0,025 

Yoghurtdrikker til barn 0,024 

Dessert til barn 0,027 

Snacks til barn 0,143 

Kornprodukter til barn 0,027 

Drikker til bruk ved krevende muskel-

aktivitet, særlig for idrettsutøvere 

0,013 

Juice 0,021 

Fyll til fruktpaier 0,059 

Bearbeidede produkter av frukt 0,125 

Stenger 0,125 

Korn 0,125 

Morsmelkerstatning og til-

skuddsblanding som definert i forordning 

(EU) nr. 609/2013 

0,008 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Glukosamin HCl Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk av glukosamin 

fra skalldyr i næringsmidler 

Næringsmidler som omfattes av for-

ordning (EU) nr. 609/2013 

 

Måltidserstatning for vektkontroll 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idretts-

utøvere 

Næringsmidler med angivelser av 

fravær eller redusert forekomst av 

gluten i samsvar med kravene i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 828/2014 

Glukosaminsulfat KCl Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk av glukosamin 

fra skalldyr i næringsmidler 

Glukosaminsulfat NaCl Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk av glukosamin 

fra skalldyr i næringsmidler 

Guarkjernemel Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være 

«Guarkjernemel». 

2. På alle næringsmidler som inneholder 

guarkjernemel, skal det tydelig opplyses 

om mulig risiko for fordøyelsesbesvær 

for barn under 8 år som eksponeres for 

guarkjernemel. 

 

Ferske melkeprodukter som yoghurt, 

surmelk, ferskost og andre melkebaserte 

desserter. 

1,5 g/100 g 

Frukt- eller grønnsaksbaserte næ-

ringsmidler i flytende form (av typen 

«smoothie») 

1,8 g/100 g 

Frukt- eller grønnsaksbaserte kompotter 3,25 g/100 g 

Kornprodukter ledsaget av et melke-

produkt, i emballasje som inneholder to 

beholdere 

10 g/100 g i kornprodukter 

Ingen i det medfølgende melkeproduktet 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

  1 g/100 g i det spiseklare produktet Eksempel: «Overdrevet inntak av disse 

produktene kan forårsake fordøyelses-

besvær, særlig for barn under 8 år». 

3. For produkter med to beholdere som 

inneholder henholdsvis melke- og 

kornprodukter, skal bruksanvisningen 

klart angi behovet for å blande korn- og 

melkeprodukter før inntak for å ta 

hensyn til den potensielle risikoen for 

forstoppelse i mage-tarm-systemet. 

 

Varmebehandlede 

melkeprodukter syrnet med 

Bacteroides xylanisolvens 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Syrnede melkeprodukter (i flytende 

form, halvtflytende form og som 

spraytørket pulver) 

 

Hydroksytyrosol Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Hydro-

ksytyrosol». 

Merkingen av næringsmidler som innehol-

der hydroksytyrosol, skal være forsynt med 

følgende angivelser: 

a) «Dette næringsmiddelet bør ikke inntas 

av barn under tre år samt gravide og 

ammende kvinner.» 

b) «Dette næringsmiddelet bør ikke brukes 

til koking, baking eller steking.» 

 

Fiskeoljer og vegetabilske oljer (unntatt 

olivenolje og oljer fra olivenpressrester 

som definert i del VIII i vedlegg VII til 

forordning (EU) nr. 1308/2013(6)) som 

bringes i omsetning som sådan 

0,215 g/kg 

Smørbart fett som definert i del VII i 

vedlegg VII til forordning (EU)  

nr. 1308/2013 som bringes i omsetning 

som sådan 

0,175 g/kg 

Isstrukturerende protein, type 

III HPLC 12 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Isstrukturerende 

protein». 

 

Spiseis 0,01 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Vandige ekstrakter av tørkede 

blader av Ilex guayusa 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Ekstrakter av 

tørkede blader av Ilex guayusa». 

 

Urtete I samsvar med vanlig bruk i urtete og 

kosttilskudd av lignende vandig ekstrakt 

av tørkede blader av Ilex paraguariensis Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

Isomalto-oligosakkarid Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Isomalto-

oligosakkarid». 

2. Næringsmidler som inneholder den nye 

ingrediensen, skal merkes som «en 

kilde til glukose». 

 

Leskedrikker med redusert energi-

innhold 

6,5 % 

Energidrikker 5,0 % 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for 

idrettsutøvere (herunder isotoniske 

drikker) 

6,5 % 

Fruktjuicer 5 % 

Bearbeidede grønnsaker og grønn-

sakjuicer 

5 % 

Andre leskedrikker 5 % 

Kornstenger 10 % 

Småkaker, kjeks 20 % 

Kornstenger til frokost 25 % 

Harde sukkervarer 97 % 

Myke sukkervarer/sjokoladeplater 25 % 

Måltidserstatning for vektkontroll (som 

stenger eller melkebasert) 

20 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Isomaltulose Ikke angitt 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Isomaltu-

lose». 

2. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen skal være ledsaget av en 

angivelse av at «Isomaltulose er en 

kilde til glukose og fruktose». 

 

Laktitol Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Laktitol». 

 

 Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF (kapsler eller tabletter) 

beregnet på voksne 

20 g/dag 

Lakto-N-neotetraose Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Lakto-N-

neotetraose». 

2. Merking av kosttilskudd som 

inneholder lakto-N-neotetraose, skal 

merkes med en opplysning om at 

kosttilskudd ikke bør brukes dersom 

andre næringsmidler tilsatt lakto-N-

neotetraose inntas samme dag. 

3. Merking av kosttilskudd som inneholder 

lakto-N-neotetraose beregnet på 

småbarn, skal merkes med en opplysning 

om at kosttilskudd ikke bør brukes 

dersom morsmelk eller andre 

næringsmidler tilsatt lakto-N-neotetraose 

inntas samme dag. 

 

Ikke-aromatiserte pasteuriserte og 

steriliserte (herunder UHT-behandlede) 

melkebaserte produkter 

0,6 g/l 

Ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter 

0,6 g/l for drikker 

9,6 g/kg for andre produkter enn drikker 

Aromatiserte syrnede melkebaserte 

produkter, herunder varmebehandlede 

produkter 

0,6 g/l for drikker 

9,6 g/kg for andre produkter enn drikker 

Melkeprodukterstatninger, herunder 

hvitemidler til drikker 

0,6 g/l for drikker 

6 g/kg for andre produkter enn drikker 

200 g/kg for melke- og fløteerstatninger 

Kornstenger 6 g/kg 

Bordsøtningsmidler 100 g/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Morsmelkerstatning som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

0,6 g/l i kombinasjon med opptil 1,2 g/l 2' 

-fukosyllaktose i forholdet 1:2 i det bruks-

klare sluttproduktet som markedsføres som 

sådan eller rekonstitueres etter produsentens 

anvisninger 

  

Tilskuddsblandinger som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

0,6 g/l i kombinasjon med opptil 1,2 g/l 2' 

-fukosyllaktose i forholdet 1:2 i det bruks-

klare sluttproduktet som markedsføres som 

sådan eller rekonstitueres etter produsentens 

anvisninger 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler 

og barnemat for spedbarn og småbarn 

som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

6 g/kg for andre produkter enn drikker 

0,6 g/l for bruksklare næringsmidler i 

flytende form som markedsføres som 

sådan eller rekonstitueres etter produ-

sentens anvisninger 

Melkebaserte drikker og lignende 

produkter beregnet på småbarn 

0,6 g/l for melkebaserte drikker og 

lignende produkter som tilsettes alene eller 

i kombinasjon med 2'-fukosyllaktose, i 

forholdet 1:2 i det bruksklare slutt-

produktet som markedsføres som sådan 

eller rekonstitueres etter produsentens 

anvisninger 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

2,4 g/l for drikker 

20 g/kg for stenger 

Brød og pastaprodukter med angivelser 

av fravær eller redusert forekomst av 

gluten i samsvar med kravene i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 828/2014 

30 g/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Aromatiserte drikker 0,6 g/l   

Kaffe, te (unntatt svart te), urtete og 

fruktte, sikori; ekstrakter av te, urtete, 

fruktte og sikori; bearbeidede produkter 

av te, urter, frukt og korn til uttrekk, 

samt blandinger og lettløselige 

pulverpreparater av disse produktene 

4,8 g/l – den øvre grenseverdien gjelder 

for bruksklare produkter 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til 

spedbarn 

1,5 g/dag for befolkningen generelt 

0,6 g/dag for småbarn 

Bladekstrakt av lusernen 

Medicago sativa 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Protein fra lusern 

(Medicago sativa)» eller «Protein fra alfalfa 

(Medicago sativa)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

10 g/dag 

Lykopen Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Lykopen». 

 

Drikker basert på frukt-/grønnsakjuice 

(herunder konsentrater) 

2,5 mg/100 g 

Drikker til bruk ved krevende muskel-

aktivitet, særlig for idrettsutøvere 

2,5 mg/100 g 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 og måltidserstatninger for 

vektkontroll 

8 mg/måltid 

Frokostkorn 5 mg/100 g 

Fettstoffer og dressinger 10 mg/100 g 

Andre supper enn tomatsupper 1 mg/100 g 

Brød (herunder knekkebrød) 3 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

  

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

15 mg/dag 

Lykopen fra Blakeslea trispora Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Lykopen». 

 

Drikker basert på frukt-/grønnsakjuice 

(herunder konsentrater) 

2,5 mg/100 g 

Drikker til bruk ved krevende muskel-

aktivitet, særlig for idrettsutøvere 

2,5 mg/100 g 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 og måltidserstatninger for 

vektkontroll 

8 mg/måltid 

Frokostkorn 5 mg/100 g 

Fettstoffer og dressinger 10 mg/100 g 

Andre supper enn tomatsupper 1 mg/100 g 

Brød (herunder knekkebrød) 3 mg/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

15 mg/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Lykopen fra tomater Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Lykopen». 

 

Drikker basert på frukt-/grønnsakjuice 

(herunder konsentrater) 

2,5 mg/100 g 

Drikker til bruk ved krevende muskel-

aktivitet, særlig for idrettsutøvere 

2,5 mg/100 g 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 og måltidserstatninger for 

vektkontroll 

8 mg/måltid 

Frokostkorn 5 mg/100 g 

Fettstoffer og dressinger 10 mg/100 g 

Andre supper enn tomatsupper 1 mg/100 g 

Brød (herunder knekkebrød) 3 mg/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

15 mg/dag 

Lykopen-oleoharpiks fra 

tomater 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for lykopen Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Lykopen-

oleoharpiks fra tomater». 

 

Drikker basert på frukt-/grønnsakjuice 

(herunder konsentrater) 

2,5 mg/100 g 

Drikker til bruk ved krevende muskel-

aktivitet, særlig for idrettsutøvere 

2,5 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Total kosterstatning for vektkontroll 

omfattet av forordning (EU) nr. 609/2013 

og måltidserstatninger for vektkontroll 

8 mg/måltid   

Frokostkorn 5 mg/100 g 

Fettstoffer og dressinger 10 mg/100 g 

Andre supper enn tomatsupper 1 mg/100 g 

Brød (herunder knekkebrød) 3 mg/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Magnesiumsitratmalat Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Magnesium-

sitratmalat». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

 

Ekstrakt av magnoliabark Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Ekstrakt av 

magnoliabark». 

 

Myntepastiller (sukkervarer) 0,2 % for å gi frisk ånde. Basert på et 

iblandingsnivå på høyst 0,2 % og en 

tyggegummi-/pastillstørrelse på høyst 

1,5 g per stykk vil hver tyggegummi eller 

pastill inneholde høyst 3 mg ekstrakt av 

magnoliabark. 

Tyggegummi 

Maiskimolje med høyt innhold 

av stoffer som ikke kan 

forsåpes 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Maiskimeks-

trakt». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

2 g/dag 

Tyggegummi 2 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Metylcellulose Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Metylcellulose». 

Metylcellulose skal ikke brukes 

i næringsmidler som er særlig 

beregnet på småbarn Spiseis 2 % 

Aromatiserte drikker 

Aromatiserte og ikke-aromatiserte 

syrnede melkeprodukter 

Kalde desserter (produkter basert på 

melk, fett, frukt, korn eller egg) 

Bearbeidede produkter av frukt 

(fruktmasse, -pureer eller -kompotter) 

Supper og buljonger 

(6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, 

glukosaminsalt 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «(6S)-5-metyl-

tetrahydrofolsyre, glukosaminsalt» eller 

«5MTHF-glukosamin». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF som kilde til folat 

   

Monometylsilantriol (organisk 

silisium) 

Angitt næringsmiddelkategori Grenseverdier for silisium Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Organisk 

silisium (monometylsilantriol)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for voksne (i flytende form) 

10,40 mg/dag 

Ekstrakt av mycel fra shitake 

(Lentinula edodes) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Ekstrakt fra 

soppen Lentinula edodes» eller «Ekstrakt 

fra shitakesopp». 

 

Brødprodukter 2 ml/100 g 

Leskedrikker 0,5 ml/100 ml 

Ferdigretter 2,5 ml per måltid 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Næringsmidler basert på yoghurt 1,5 ml/100 ml   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

2,5 ml per daglig dose 

Juice av nonifrukt (Morinda 

citrifolia) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Nonijuice» eller 

«Juice av Morinda citrifolia». 

 

Pasteuriserte drikker basert på frukt og 

fruktnektar 

30 ml per porsjon (opptil 100 % nonijuice) 

eller 

20 ml to ganger om dagen, høyst 40 ml per 

dag 

Pulver av nonifruktjuice 

(Morinda citrifolia) 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

6,6 g/dag (tilsvarer 30 ml nonijuice) Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Pulver av 

nonijuice» eller «Pulver av juice av 

Morinda citrifolia». 

 

Puré og konsentrat av 

nonifrukt (Morinda citrifolia) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være som følger: 

For fruktpuré: 

«Fruktpuré av Morinda citrifolia» eller 

«Puré av nonifrukt» 

For fruktkonsentrat: 

«Fruktkonsentrat av Morinda citrifolia» 

eller «Konsentrat av nonifrukt» 

 

 Fruktpuré 

Godteri/søtsaker 45 g/100 g 

Kornstenger 53 g/100 g 

Pulverblandinger til næringsdrikker 

(tørrvekt) 

53 g/100 g 

Drikker med kullsyre 11 g/100 g 

Iskrem og sorbet 31 g/100 g 

Yoghurt 12 g/100 g 

Kjeks 53 g/100 g 

Boller, kaker og konditorvarer 53 g/100 g 



   

 

N
r. 3

6
/2

1
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
8

.5
.2

0
2
0
 

 

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

 Frokostkorn (helkorn) 88 g/100 g   

Syltetøy og gelé i samsvar med direktiv 

2001/113/EF 

133 g/100 g 

Basert på forbehandlet mengde som gir 

100 gram ferdig produkt 

Søte smørbare fettstoffer, fyll og glasurer 31 g/100 g 

Sauser, pikkels, sjyer og smaksingre-

dienser 

88 g/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

26 g/dag 

 Fruktkonsentrat 

Godteri/søtsaker 10 g/100 g 

Kornstenger 12 g/100 g 

Pulverblandinger til næringsdrikker 

(tørrvekt) 

12 g/100 g 

Drikker med kullsyre 3 g/100 g 

Iskrem og sorbet 7 g/100 g 

Yoghurt 3 g/100 g 

Kjeks 12 g/100 g 

Boller, kaker og konditorvarer 12 g/100 g 

Frokostkorn (helkorn) 20 g/100 g 

Syltetøy og gelé i samsvar med direktiv 

2001/113/EF 

30 g/100 g 

Søte smørbare fettstoffer, fyll og 

glasurer 

7 g/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Sauser, pikkels, sjyer og smaksingre-

dienser 

20 g/100 g   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

6 g/dag 

Noniblader (Morinda citrifolia) Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Noniblader» 

eller «Blader av Morinda citrifolia». 

2. Forbrukeren skal opplyses om at en 

kopp urtete ikke bør tilberedes med mer 

enn 1 g tørkede og ristede blader av 

Morinda citrifolia. 

 

Til tilberedning av urtete En kopp urtete for konsum skal ikke 

tilberedes med mer enn 1 g tørkede og 

ristede blader av Morinda citrifolia. 

Pulver av nonifrukt (Morinda 

citrifolia) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Fruktpulver av 

Morinda citrifolia» eller «Nonifruktpulver». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

2,4 g/dag 

Mikroalgen Odontella aurita Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Odontella aurita 

(mikroalge)». 

 

Aromatisert pasta 1,5 % 

Fiskesupper 1 % 

Fiske- eller skalldyrterriner 0,5 % 

Buljongtilberedninger 1 % 

Kjeks 1,5 % 

Fryst, panert fisk 1,5 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Olje anriket med 

fytosteroler/fytostanoler 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for 

fytosteroler/fytostanoler 

I samsvar med vedlegg III.5 til forordning 

(EU) nr. 1169/2011 

 

Smørbart fett som definert i del VII i 

vedlegg VII til forordning (EU)  

nr. 1308/2013 samt i bokstav B og C i 

tillegg II til samme vedlegg, og unntatt 

fettstoffer til matlaging og smørbare 

produkter basert på smør eller annet 

animalsk fett 

1. Produkter som inneholder den nye 

næringsmiddelingrediensen, skal pre-

senteres på en slik måte at de lett kan 

deles inn i porsjoner som inneholder 

enten høyst 3 g (for én porsjon per dag) 

eller høyst 1 g (for tre porsjoner per 

dag) av tilsatte fytosteroler/fytostanoler. 

2. Mengden av fytosteroler/fytostanoler 

tilsatt i en beholder med drikker skal 

ikke overstige 3 g. 

3. Salatdressinger, majones og krydrede 

sauser skal pakkes som enkeltpor-

sjoner. 

Melkebaserte produkter, for eksempel 

produkter basert på delvis skummet 

melk og skummetmelk, eventuelt med 

tilsetning av frukt og/eller korn, 

produkter basert på syrnet melk, for 

eksempel yoghurt og ostebaserte 

produkter (fettinnhold ≤ 12 g per 

100 g), der melkefettet eventuelt er 

redusert og fett eller protein er helt eller 

delvis erstattet med vegetabilsk fett eller 

protein 

Soyadrikker 

Salatdressinger, majones og krydrede 

sauser 

Olje ekstrahert av blekksprut Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA og EPA til 

sammen 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Blekksprutolje». 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte 

drikker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt drik-

ker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukter-

statninger 600 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Frokostkorn 500 mg/100 g 

Bakervarer (brød og rundstykker) 200 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Kornstenger 500 mg/100 g   

Alkoholfrie drikker (herunder melkeba-

serte drikker) 

60 mg/100 ml 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

3 000 mg/dag for befolkningen generelt 

450 mg/dag for gravide og ammende 

kvinner 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 og måltidserstatninger for 

vektkontroll 

200 mg/måltid 

Høytrykkspasteuriserte 

fruktbaserte tilberedninger 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen «høytrykkspasteurisert» skal 

angis ved siden av betegnelsen på den 

fruktbaserte tilberedningen som sådan og 

for ethvert produkt som den inngår i. 

 

Typer frukt: 

Epler, aprikos, banan, bjørnebær, blåbær, 

kirsebær, kokosnøtt, fiken, druer, 

grapefrukt, mandarin, mango, melon, 

fersken, pære, ananas, plomme, 

bringebær, rabarbra, jordbær 

 

Fosfatert maisstivelse Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Fosfatert 

maisstivelse». 

 

Bakervarer 15 % 

Pasta 

Frokostkorn 

Kornstenger 

Fosfatidylserin fra fosfolipider 

fra fisk 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for fosfatidylserin Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Fosfatidylserin 

fra fisk». 

 

Drikker basert på yoghurt 50 mg/100 ml 

Pulver basert på melkepulver 3 500 mg/100 g (tilsvarer 40 mg/100 ml 

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

 Næringsmidler basert på yoghurt 80 mg/100 g   

Kornstenger 350 mg/100 g 

Sjokoladebaserte søtsaker 200 mg/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

300 mg/dag 

Fosfatidylserin fra fosfolipider 

fra soya 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for fosfatidylserin Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Fosfatidylserin 

fra soya». 

 

Drikker basert på yoghurt 50 mg/100 ml 

Pulver basert på melkepulver 3,5 g/100 g (tilsvarer 40 mg/100 ml 

drikkeklart produkt) 

Næringsmidler basert på yoghurt 80 mg/100 g 

Kornstenger 350 mg/100 g 

Sjokoladebaserte søtsaker 200 mg/100 g 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Fosfolipidprodukt som 

inneholder like mengder 

fosfatidylserin og fosfatidsyre 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for fosfatidylserin Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Fosfatidylserin 

og fosfatidsyre fra soya». 

Produktet er ikke beregnet mar-

kedsført til gravide eller 

ammende kvinner Frokostkorn 80 mg/100 g 

Kornstenger 350 mg/100 g 

Næringsmidler basert på yoghurt 80 mg/100 g 

Soyabaserte yoghurtlignende produkter 80 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Yoghurtbaserte drikker 50 mg/100 g   

Soyabaserte yoghurtlignende drikker 50 mg/100 g 

Pulver basert på melkepulver 3,5 g/100 g (tilsvarer 40 mg/100 ml 

drikkeklart produkt) 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

800 mg/dag 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Fosfolipider fra eggeplomme Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Ikke angitt 

Fytoglykogen Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Fytoglykogen». 

 

Bearbeidede næringsmidler 25 % 

Fytosteroler/fytostanoler Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier I samsvar med vedlegg III.5 til forordning 

(EU) nr. 1169/2011 

 

Risdrikker 1. De skal presenteres på en slik måte at 

de lett kan deles inn i porsjoner som 

inneholder enten høyst 3 g (for én 

porsjon per dag) eller høyst 1 g (for tre 

porsjoner per dag) av tilsatte 

fytosteroler/fytostanoler. 

Mengden av fytosteroler/fytostanoler 

tilsatt i en beholder med drikker skal 

ikke overstige 3 g. 

Salatdressinger, majones og krydrede 

sauser skal pakkes som enkeltpor-

sjoner. 

 

Rugbrød med mel som inneholder 

≥ 50 % rug (sammalt rugmel, hele eller 

knuste rugkjerner og rugflak) og ≤ 30 % 

hvete, og med ≤ 4 % tilsatt sukker, men 

uten tilsatt fett 

Salatdressinger, majones og krydrede 

sauser 

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

 Melkelignende produkter, for eksempel 

produkter basert på delvis skummet melk 

og skummetmelk, eventuelt med til-

setning av frukt og/eller korn, der 

melkefettet eventuelt er redusert, eller der 

melkefett og/eller -protein er helt eller 

delvis erstattet med vegetabilsk fett 

og/eller protein 

   

Produkter basert på syrnet melk, for 

eksempel yoghurt- og ostelignende 

produkter (fettinnhold < 12 % per 100 g), 

der melkefettet eventuelt er redusert, eller 

der melkefett og/eller -protein er helt 

eller delvis erstattet med vegetabilsk fett 

og/eller protein 

 

Smørbart fett som definert i del VII i 

vedlegg VII til forordning (EU) 

nr. 1308/2013 samt i bokstav B og C i 

tillegg II til samme vedlegg, og unntatt 

fettstoffer til matlaging og smørbare 

produkter basert på smør eller annet 

animalsk fett 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

3 g/dag 

Plommekjerneolje Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Til steking og som krydder I samsvar med vanlig bruk av vegetabilske 

oljer i næringsmidler 

Potetprotein (koagulert) og 

hydrolysater av det 

Ikke angitt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Potetprotein». 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Prolyloligopeptidase 

(enzympreparat) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Prolylolig-

opeptidase». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for voksne generelt 

120 PPU/dag (2,7 g enzympreparat/dag)  

(2 × 106 PPI/dag) 

PPU – Prolyl Peptidase Units eller Proline 

Protease Units 

PPI – Protease Picomole International 

Proteinekstrakt fra svinenyrer Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

3 kapsler/dag, som tilsvarer 12,6 mg 

svinenyreekstrakt per dag 

Innhold av diaminoksidase (DAO):  

0,9 mg/dag (3 kapsler med et innhold av 

DAO på 0,3 mg/kapsel) 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

Rapsolje med høyt innhold av 

stoffer som ikke kan forsåpes 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Rapsolje 

(ekstrakt)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

1,5 g per porsjon anbefalt som daglig dose 

Rapsfrøprotein Som vegetabilsk proteinkilde i nærings-

midler, unntatt i morsmelkerstatning og 

tilskuddsblanding 

 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Rapsfrø-

protein». 

2. Et næringsmiddel som inneholder 

«rapsfrøprotein», skal merkes med en 

opplysning om at dette kan utløse en 

allergisk reaksjon hos forbrukere som er 

allergiske mot sennep og senneps-

produkter. Dersom det er relevant, skal 

denne opplysningen plasseres nær 

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

Trans-resveratrol Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Trans-

resveratrol». 

2. Merking av kosttilskudd som 

inneholder trans-resveratrol, skal 

merkes med en opplysning om at 

personer som bruker medisiner, bare 

bør bruke produktet under medisinsk 

tilsyn. 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for voksne (i kapsel- eller 

tablettform) 

150 mg/dag 

Trans-resveratrol (mikrobiell 

kilde) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Trans-

resveratrol». 

2. Merking av kosttilskudd som 

inneholder trans-resveratrol, skal 

merkes med en opplysning om at 

personer som bruker medisiner, bare 

bør bruke produktet under medisinsk 

tilsyn. 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

I samsvar med vanlig bruk i kosttilskudd 

av resveratrol ekstrahert av parkslirekne 

(Fallopia japonica) 

Hanekamekstrakt Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Hanekam-

ekstrakt» eller «Ekstrakt av hane-

kyllingkam». 

 

Melkebaserte drikker 40 mg/100 g eller mg/100 ml 

Drikker basert på syrnet melk 80 mg/100 g eller mg/100 ml 

Yoghurtlignende produkter 65 mg/100 g eller mg/100 ml 

Fromage frais 110 mg/100 g eller mg/100 ml 

Sacha inchi-olje fra Plukenetia 

volubilis 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Sacha inchi-olje 

(Plukenetia volubilis)». 

 

Som for linolje I samsvar med vanlig bruk av linolje i 

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

Salatrim Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Fett med 

redusert energiinnhold (salatrim)». 

2. Det skal opplyses at overdrevet inntak 

kan forstyrre mage-tarm-systemet. 

3. Det skal opplyses at produktene ikke er 

beregnet inntatt av barn. 

 

Bakervarer og søtsaker  

Olje fra Schizochytrium sp. 

med høyt innhold av DHA og 

EPA 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA og EPA til 

sammen 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Olje fra 

mikroalgen Schizochytrium sp.» 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for voksne, unntatt gravide 

og ammende kvinner 

3 000 mg/dag 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for gravide og ammende 

kvinner 

450 mg/dag 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 og måltidserstatninger for 

vektkontroll 

250 mg/måltid 

Melkebaserte drikker og lignende 

produkter beregnet på småbarn 

200 mg/100 g 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler 

og barnemat for spedbarn og småbarn 

som fastsatt i forordning (EU)  

nr. 609/2013 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idretts-

utøvere 

   

Næringsmidler med angivelser av 

fravær eller redusert forekomst av 

gluten i samsvar med kravene i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 828/2014 

 

Bakervarer (brød, rundstykker og søte 

kjeks og småkaker) 

200 mg/100 g 

Frokostkorn 500 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt 

drikker 

600 mg/100 g for ost, 200 mg/100 g for 

produkter av soyamelk og melkeetter-

ligninger (unntatt drikker) 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte 

drikker 

600 mg/100 g for ost, 200 mg/100 g for 

melkeprodukter (herunder melk, fromage 

frais og yoghurtprodukter, unntatt drikker) 

Alkoholfrie drikker (herunder melke-

produkterstatninger og melkebaserte 

drikker) 

80 mg/100 g 

Korn-/ernæringsstenger 500 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Olje fra Schizochytrium sp. 

(ATCC PTA-9695) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Olje fra 

mikroalgen Schizochytrium sp. (ATCC 

PTA-9695)». 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte 

drikker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt 

drikker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukter-

statninger 600 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Frokostkorn 500 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

250 mg DHA/dag for befolkningen 

generelt 

450 mg DHA/dag for gravide og ammende 

kvinner 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 og måltidserstatninger for 

vektkontroll 

250 mg/måltid 

Melkebaserte drikker og lignende 

produkter beregnet på småbarn 

200 mg/100 g 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idretts-

utøvere 

Næringsmidler med angivelser av 

fravær eller redusert forekomst av 

gluten i samsvar med kravene i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 828/2014 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

  

Bakervarer (brød, rundstykker og søte 

kjeks og småkaker) 

200 mg/100 g 

Kornstenger 500 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker (herunder melke-

produkterstatninger og melkebaserte 

drikker) 

80 mg/100 ml 

Morsmelkerstatning og til-

skuddsblanding som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler 

og barnemat for spedbarn og småbarn 

som fastsatt i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

200 mg/100 g 

Olje fra Schizochytrium sp. Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Olje fra 

mikroalgen Schizochytrium sp.». 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte 

drikker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt 

drikker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukter-

statninger 600 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Frokostkorn 500 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

250 mg DHA/dag for befolkningen 

generelt 

  

450 mg DHA/dag for gravide og ammende 

kvinner 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 og måltidserstatninger for 

vektkontroll 

250 mg/måltid 

Melkebaserte drikker og lignende 

produkter beregnet på småbarn 

200 mg/100 g 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler 

og barnemat for spedbarn og småbarn 

som fastsatt i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idretts-

utøvere 

Næringsmidler med angivelser av 

fravær eller redusert forekomst av 

gluten i samsvar med kravene i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 828/2014 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Bakervarer (brød, rundstykker og søte 

kjeks og småkaker) 

200 mg/100 g 

Kornstenger 500 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Alkoholfrie drikker (herunder melke-

produkterstatninger og melkebaserte 

drikker) 

80 mg/100 ml   

Olje fra Schizochytrium sp. 

(T18) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Olje fra 

mikroalgen Schizochytrium sp.». 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte 

drikker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt 

drikker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukter-

statninger 600 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Frokostkorn 500 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

250 mg DHA/dag for befolkningen 

generelt 

450 mg DHA/dag for gravide og ammende 

kvinner 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 og måltidserstatninger for 

vektkontroll 

250 mg/måltid 

Melkebaserte drikker og lignende 

produkter beregnet på småbarn 

200 mg/100 g 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idretts-

utøvere 

Næringsmidler med angivelser av 

fravær eller redusert forekomst av 

gluten i samsvar med kravene i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 828/2014 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

  

Bakervarer (brød, rundstykker og søte 

kjeks og småkaker) 

200 mg/100 g 

Kornstenger 500 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker (herunder melke-

produkterstatninger og melkebaserte 

drikker) 

80 mg/100 ml 

Morsmelkerstatning og til-

skuddsblanding som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler 

og barnemat for spedbarn og småbarn 

som fastsatt i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

200 mg/100 g 

Ekstrakt av gjærede 

soyabønner 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Gjærede 

soyabønner (ekstrakt)». 

2. Merking av kosttilskudd som 

inneholder ekstrakt av gjærede 

soyabønner, skal merkes med en 

opplysning om at personer som tar 

medisiner, bare bør bruke produktet 

under medisinsk tilsyn. 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF (kapsler, tabletter eller i 

pulverform) beregnet på voksne, unntatt 

gravide og ammende kvinner 

100 mg/dag 

Hvetekimekstrakt (Triticum 

aestivum) med høyt 

spermidininnhold 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Hvetekimeks-

trakt med høyt spermidininnhold». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF beregnet på voksne, unntatt 

gravide og ammende kvinner 

Tilsvarende høyst 6 mg spermidin/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Sucromalt Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Sucromalt». 

2. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen skal være ledsaget av en 

angivelse av at produktet er en kilde til 

glukose og fruktose. 

 

Ikke angitt 

Fiber av sukkerrør Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Brød 8 % 

Bakervarer 5 % 

Kjøtt- og muskelprodukter 3 % 

Smaksingredienser og krydder 3 % 

Revet ost 2 % 

Næringsmidler for særlige kostholds-

behov 

5 % 

Sauser 2 % 

Drikker 5 % 

Ekstrakt av solsikkeolje Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Solsikkeolje 

(ekstrakt)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

1,1 g/dag 

Tørket mikroalge (Tetraselmis 

chuii) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Tørket 

mikroalge (Tetraselmis chuii)» eller 

«Tørket mikroalge  

(T. chuii)». 

Kosttilskudd som inneholder mikroalgen 

Tetraselmis chuii i tørket form, skal være 

påført følgende opplysning: «Inneholder 

ubetydelige mengder av jod» 

 

Sauser 20 % eller 250 mg/dag 

Spesialsalt 1 % 

Smaksingrediens 250 mg/dag 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

250 mg/dag 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Therapon barcoo/Scortum Bruksområde som for laks, nemlig tilberedning av fiskematprodukter og fiskeretter, 

herunder kokte, rå, røkte og bakte fiskeprodukter 

  

D-tagatose Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «D-tagatose». 

2. Merkingen av et produkt der innholdet 

av D-tagatose overstiger 15 g per 

porsjon, og alle drikkevarer som 

inneholder mer enn 1 % D-tagatose (slik 

de inntas), skal merkes med 

opplysningen «Overdrevet inntak kan ha 

avførende virkning». 

 

Ikke angitt 

Taksifolinrik ekstrakt Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Taksifolinrik 

ekstrakt». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF beregnet på befolkningen 

generelt, unntatt spedbarn, småbarn, 

barn og ungdommer under 14 år 

100 mg/dag 

Trehalose Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier 1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Trehalose» 

og skal vises på merkingen for 

produktet som sådan eller i ingredi-

enslisten over næringsmidler som 

inneholder det. 

2. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen skal være ledsaget av en 

angivelse av at «Trehalose er en kilde til 

glukose». 

 

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

UV-behandlet sopp (Agaricus 

bisporus) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for vitamin D2   

Sopp (Agaricus bisporus) 10 μg vitamin D2/100 g våtvekt 1. Betegnelsen på etiketten til det nye 

næringsmiddelet som sådan eller til 

næringsmidler som inneholder det, skal 

være «UV-behandlet sopp (Agaricus 

bisporus)». 

2. Betegnelsen på etiketten til det nye 

næringsmiddelet som sådan eller til 

næringsmidler som inneholder det, skal 

være ledsaget av en angivelse av at en 

«kontrollert lysbehandling» er brukt til 

å øke vitamin D-innholdet» eller «UV-

behandling er brukt til å øke innholdet 

av vitamin D2». 

 

UV-behandlet bakegjær 

(Saccharomyces cerevisiae) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for vitamin D2 Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Vitamin D-gjær» 

eller «Vitamin D2-gjær». 

 

Brød og rundstykker hevet med gjær 5 μg vitamin D2/100 g 

Konditorvarer hevet med gjær 5 μg vitamin D2/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

5 μg vitamin D2/dag 

UV-behandlet brød Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for vitamin D2 Betegnelsen på etiketten til det nye nær-

ingsmiddelet skal ledsages av «Inneholder 

vitamin D framstilt ved UV-behandling». 

 

Brød og rundstykker (uten pynt og 

overtrekk) hevet med gjær 

3 μg vitamin D2/100 g 

UV-behandlet melk Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for vitamin D3 1. Betegnelsen på etiketten til det nye 

næringsmiddelet skal være «UV-

behandlet». 

2. Dersom UV-behandlet melk har et 

innhold av vitamin D som i henhold til 

nr. 2 i del A i vedlegg XIII til 

europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1169/2011 anses å være 

betydelig, skal det i forbindelsen med 

merkingen opplyses: «inneholder vitamin 

D framstilt ved UV-behandling» eller 

«melk som inneholder vitamin D 

framstilt ved UV-behandling». 

 

Pasteurisert helmelk som definert i 

forordning (EU) nr. 1308/2013 som skal 

inntas som sådan 

5–32 μg/kg for befolkningen generelt, 

unntatt spedbarn 

Pasteurisert delvis skummet melk som 

definert i forordning (EU) nr. 

1308/2013 som skal inntas som sådan 

1–15 μg/kg for befolkningen generelt, 

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

Vitamin K2 (menakinon) Brukes i samsvar med direktiv 2002/46/EF, forordning (EU) nr. 609/2013 og/eller 

forordning (EF) nr. 1925/2006 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Menakinon» 

eller «Vitamin K2». 

Ekstrakt av hvetekli Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Ekstrakt av 

hvetekli». 

«Ekstrakt av hvetekli» kan ikke 

bringes i omsetning som kost-

tilskudd eller ingrediens i kost-

tilskudd. Den kan heller ikke 

tilsettes i morsmelkerstatninger. 

Øl og erstatningsprodukter 0,4 g/100 g 

Spiseklare kornprodukter 9 g/100 g 

Melkeprodukter 2,4 g/100 g 

Frukt- og grønnsakjuice 0,6 g/100 g 

Leskedrikker 0,6 g/100 g 

Bearbeidet kjøtt 2 g/100 g 

Betaglukaner fra gjær Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for rene betaglukaner 

fra gjær (Saccharomyces cerevisiae) 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Betaglukaner fra 

gjær (Saccharomyces cerevisiae)». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til 

spedbarn og småbarn 

1 275 g/dag for barn over 12 år og voksne 

generelt 

0 675 g/dag for barn under 12 år 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

1 275 g/dag 

Næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013, unntatt næringsmidler til 

spesielle medisinske formål beregnet på 

spedbarn og småbarn 

1 275 g/dag 

Drikker basert på frukt- og/eller grønn-

sakjuice, herunder konsentrat og 

dehydrert juice 

1,3 g/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Drikker med fruktsmak 0,8 g/kg   

Pulver til kakaodrikker 38,3 g/kg (pulver) 

Andre drikker 0,8 g/kg (drikkeklart produkt) 

7 g/kg (pulver) 

Kornstenger 6 g/kg 

Frokostkorn 15,3 g/kg 

Hurtigvarmretter av frokostkorn med 

helkorn og høyt fiberinnhold 

1,5 g/kg 

Kjeks av typen «cookie» 6,7 g/kg 

Kjeks av typen «cracker» 6,7 g/kg 

Melkebaserte drikker 3,8 g/kg 

Syrnede melkeprodukter 3,8 g/kg 

Melkeprodukterstatninger 3,8 g/kg 

Tørrmelk/melkepulver 25,5 g/kg 

Supper og suppeblandinger 0,9 g/kg (spiseklart produkt) 

1,8 g/kg (kondensert) 

6,3 g/kg (pulver) 

Sjokolade og søtsaker 4 g/kg 

Proteinstenger og -pulver 19,1 g/kg 

Syltetøy, marmelade og andre smørbare 

fruktprodukter 

11,3 g/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

Zeaxantin Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Syntetisk 

zeaxantin». 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

2 mg/dag 

Sink-L-pidolat Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Sink-L-pidolat». 

 

Næringsmidler som omfattes av forord-

ning (EU) nr. 609/2013 

3 g/dag 

Melkebaserte drikker og lignende 

produkter beregnet på småbarn 

Måltidserstatning for vektkontroll 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idretts-

utøvere 

Næringsmidler med angivelser av 

fravær eller redusert forekomst av 

gluten i samsvar med kravene i Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 828/2014 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om 

oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 828/2014 av 30. juli 2014 om krav til opplysninger til forbrukerne om fravær eller redusert forekomst av gluten i næringsmidler (EUT L 228 av 31.7.2014, s. 5). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer i næringsmidler (EUT L 404 av 30.12.2006, s. 26). 

(5) Rådsdirektiv 2001/113/EF av 20. desember 2001 om syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré beregnet på konsum (EFT L 10 av 12.1.2002, s. 67). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, 

(EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671). 
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Tabell 2: Spesifikasjoner 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

N-acetyl-D-neuraminsyre Beskrivelse: 

N-acetyl-D-neuraminsyre er et hvitt til hvitaktig krystallinsk pulver 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: 

IUPAC-betegnelser: 

N-acetyl-D-neuraminsyre (dihydrat) 

5-acetamido-3,5-dideoksy-D-glysero-D-galakto-non-2-ulopyranosonsyre (dihydrat) 

Synonymer: 

Sialinsyre (dihydrat) 

Kjemisk formel: 

C11H19NO9 (syre) 

C11H23NO11 (C11H19NO9 * 2H2O) (dihydrat) 

Molekylmasse: 

309,3 Da (syre) 

345,3 (309,3 + 36,0) (dihydrat) 

CAS-nr.: 

131-48-6 (fri syre) 

50795-27-2 (dihydrat) 

Spesifikasjoner: 

Beskrivelse: Hvitt til hvitaktig krystallinsk pulver 

pH (20 °C, 5 % løsning): 1,7–2,5 

N-acetyl-D-neuraminsyre (dihydrat): > 97,0 % 

Vann (dihydrat beregnet til 10,4 %): ≤ 12,5 % (m/m) 

Sulfataske: < 0,2 % (m/m) 

Eddiksyre (som fri syre og/eller natriumacetat): < 0,5 % (m/m) 

Tungmetaller: 

Jern: < 20,0 mg/kg 

Bly: < 0,1 mg/kg 

Proteinrester: < 0,01 % (m/m) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Løsemiddelrester: 

2-propanol: < 0,1 % (m/m) 

Aceton: < 0,1 % (m/m) 

Etylacetat: < 0,1 % (m/m) 

Mikrobiologiske kriterier: 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Aerobe mesofile samlede bakterier:< 500 KDE/g 

Enterobacteriaceae: Ikke påvist i 10 g 

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: Ikke påvist i 10 g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist i 25 g 

Bacillus cereus: < 50 KDE/g 

Gjær: < 10 KDE/g 

Mugg: < 10 KDE/g 

Endotoksinrester: < 10 EU/mg 

KDE: Kolonidannende enheter, EE: Endotoksinenheter. 

Tørket fruktmasse av apebrød 

(Adansonia digitata) 

Beskrivelse/definisjon: 

Apebrødfrukten (Adansonia digitata) høstes fra trær. Det harde skallet knekkes åpent, og fruktmassen skilles fra frø og skall. Fruktmassen males og deles i grove 

og fine biter (partikkelstørrelse 3–600 μ) og pakkes. 

Typisk næringsinnhold: 

Vanninnhold (tap ved tørking) (g/100 g): 4,5–13,7 

Protein (g/100 g): 1,8–9,3 

Fett (g/100 g): 0–1,6 

Karbohydrater i alt (g/100 g): 76,3–89,5 

Sukker (som glukose) i alt: 15,2–36,5 

Natrium (mg/100 g): 0,1–25,2 

Analysespesifikasjoner: 

Fremmedstoffer: Ikke over 0,2 % 

Vanninnhold (tap ved tørking) (g/100 g): 4,5–13,7 

Aske (g/100 g): 3,8–6,6 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Ekstrakt av Ajuga reptans fra 

cellekulturer 

Beskrivelse/definisjon: 

Vandig alkoholløsning (ekstrakt) av vevskulturer av Ajuga reptans L. som i det vesentlige tilsvarer ekstrakter av blomstrende overjordiske deler av Ajuga reptans 

ut fra tradisjonelle kulturer. 

L-alanyl-L-glutamin Beskrivelse/definisjon: 

L-alanyl-L-glutamin framstilt ved gjæring med en genmodifisert stamme av Escherichia coli. Under gjæringsprosessen utskilles ingrediensen i vekstmediet, som 

den deretter skilles fra og så renses til en konsentrasjon på > 98 %. 

Utseende: Hvitt krystallinsk pulver 

Renhet: > 98 % 

Infrarød spektroskopi: Samsvar med referansestandard 

Løsningens utseende: Fargeløs og klar 

Innhold (tørrstoff): 98–102 % 

Beslektede stoffer (hvert enkelt): ≤ 0,2 % 

Gløderest: ≤ 0,1 % 

Tap ved tørking: ≤ 0,5 % 

Optisk rotasjon: +9,0 – +11,0o 

pH (1 %; H2O): 5,0–6,0 

Ammonium (NH4): ≤ 0 020 % 

Klorid (Cl): ≤ 0 020 % 

Sulfat (SO4): ≤ 0 020 % 

Mikrobiologiske kriterier: 

Escherichia coli: Ikke påvist/g 

Algeolje fra mikroalgen 

Ulkenia sp. 

Beskrivelse/definisjon: 

Olje fra mikroalgen Ulkenia sp. 

Syretall: ≤ 0,5 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg olje 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,05 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 4,5 % 

Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

DHA-innhold: ≥ 32 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Olje fra Allanblackia-frø Beskrivelse/definisjon: 

Olje fra Allanblackia-frø framstilles av frø fra Allanblackia-arter: A. floribunda (synonymt med A. parviflora) og A. stuhlmannii. 

Fettsyresammensetning: 

Laurinsyre (C12:0): < 1,0 % 

Myristinsyre (C14:0): < 1,0 % 

Palmitinsyre (C16:0): < 2,0 % 

Palmitoleinsyre (C16:1): < 1,0 % 

Stearinsyre (C18:0): 45–58 % 

Oleinsyre (C18:1): 40–51 % 

Linolsyre (C18:2): < 1,0 % 

γ-linolensyre (C18:3): < 1,0 % 

Arachinsyre (C20:0): < 1,0 % 

Frie fettsyrer: Høyst 0,1 % 

Egenskaper: 

Transfettsyrer: Høyst 0,5 % 

Peroksidtall (PV): Høyst 0,8 meq/kg 

Jodverdi: < 46 g/100 g 

Stoffer som ikke kan forsåpes: Høyst 1,0 % 

Forsåpningstall: 185–198 mg KOH/g 

Ekstrakt av blader av Aloe 

macroclada Baker 

Beskrivelse/definisjon: 

Pulverisert gel (ekstrakt) av bladene fra planten Aloe macroclada Baker som i all vesentlighet tilsvarer samme gel fra blader av Aloe vera (L.) Burm. f. 

Aske: 25 % 

Kostfibrer: 28,6 % 

Fett: 2,7 % 

Vanninnhold: 4,7 % 

Polysakkarider: 9,5 % 

Protein: 1,63 % 

Glukose: 8,9 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Olje fra antarktisk krill 

(Euphausia superba) 

Beskrivelse/definisjon: 

Til framstilling av lipidekstrakt av antarktisk krill (Euphausia superba) utsettes dypfryst knust krill eller tørket krill for lipidekstraksjon med et godkjent 

ekstraksjonsmiddel (i henhold til direktiv 2009/32/EF). Proteiner og krillmateriale fjernes fra lipidekstrakten ved filtrering. Ekstraksjonsmidler og gjenværende 

vann fjernes ved inndamping. 

Forsåpningstall: ≤ 230 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 3 meq O 2/kg olje 

Oksidasjonsstabilitet: For alle næringsmidler som inneholder olje fra antarktisk krill (Euphausia superba), bør oksidasjonsstabilitet dokumenteres ved relevant og 

anerkjent nasjonal eller internasjonal prøvingsmetode (f.eks. AOAC). 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 3 % eller 0,6 uttrykt som vannaktivitet ved 25 °C 

Fosfolipider: 35–50 % 

Transfettsyrer: ≤ 1 % 

EPA (eikosapentaensyre): ≥ 9 % 

DHA (dokosaheksaensyre): ≥ 5 % 

Olje fra antarktisk krill rik på 

fosfolipider fra Euphausia 

superba 

Beskrivelse/definisjon: 

Olje rik på fosfolipider framstilt av antarktisk krill (Euphausia superba) ved gjentatt skylling med et godkjent løsemiddel (i henhold til direktiv 2009/32/EF) for å 

øke fosfolipidinnholdet i oljen. Løsemidler fjernes fra sluttproduktet ved inndamping. 

Forsåpningstall: ≤ 230 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 3 meq O2/kg olje 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 3 % eller 0,6 uttrykt som vannaktivitet ved 25 °C 

Fosfolipider: ≥ 60 % 

Transfettsyrer: ≤ 1 % 

EPA (eikosapentaensyre): ≥ 9 % 

DHA (dokosaheksaensyre): ≥ 5 % 

Olje med høyt innhold av 

arakidonsyre fra soppen 

Mortierella alpina 

Beskrivelse/definisjon: 

En klar, gul olje med høyt innhold av arakidonsyre som framstilles ved gjæring av de ikke-genmodifiserte stammene IS-4, I49-N18, FJRK-MA01 og CBS 210.32 

av soppen Mortierella alpina med en egnet væske. Oljen ekstraheres så fra biomassen og renses. 

Arakidonsyre: ≥ 40 vektprosent av det samlede fettsyreinnholdet 

Frie fettsyrer: ≤ 0,45 % av det samlede fettsyreinnholdet 

Transfettsyrer: ≤ 0,5 % av det samlede fettsyreinnholdet 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 1,5 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Peroksidtall: ≤ 5 meq/kg 

Anisidintall: ≤ 20 

Syretall: ≤ 1,0 KOH/g 

Vanninnhold: ≤ 0,5 % 

Arganolje fra Argania spinosa Beskrivelse/definisjon: 

Arganolje er oljen som utvinnes ved kaldpressing av de mandelaktige kjernene av frukter av Argania spinosa (L.) Skeels. Kjernene kan ristes før pressing, men 

uten direkte kontakt med flammen. 

Sammensetning: 

Palmitinsyre (C16:0): 12–15 % 

Stearinsyre (C18:0): 5–7 % 

Oleinsyre (C18:1): 43–50 % 

Linolsyre (C18:2): 29–36 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: 0,3–2 % 

Steroler i alt: 100–500 mg/100 g 

Tokoferoler i alt: 16–90 mg/100 g 

Oleinsyre: 0,2–1,5 % 

Peroksidtall: < 10 meq O2/kg 

Astaxantinrik oleoharpiks fra 

Haematococcus pluvialis-alger 

Beskrivelse/definisjon: 

Astaxantin er et karotenoid framstilt av Haematococcus pluvialis-alger. Produksjonsmetodene for vekst av alger varierer: Det kan benyttes lukkede systemer som 

eksponeres for sollys eller strengt kontrollert belysning, eller alternativt åpne bassenger. Algecellene høstes og tørkes; oleoharpiks ekstraheres med superkritisk 

CO2 eller et løsemiddel (etylacetat). Astaxantin fortynnes og standardiseres til 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % eller 20 % ved hjelp av olivenolje, saflorolje, 

solsikkeolje eller MCT (Medium Chain Triglycerides). 

Oleoharpiksens sammensetning: 

Fett: 42,2–99 % 

Protein: 0,3–4,4 % 

Karbohydrater: 0–52,8 % 

Fiber: < 1,0 % 

Aske: 0,0–4,2 % 

Spesifikasjon av karotenoider i vektprosent 

Astaxantiner i alt: 2,9–11,1 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 9-cis-astaxantin: 0,3–17,3 % 

13-cis-astaxantin: 0,2–7,0 % 

Monoestere av astaxantin: 79,8–91,5 % 

Diestere av astaxantin: 0,16–19,0 % 

β-karoten: 0,01–0,3 % 

Lutein: 0–1,8 % 

Kantaxantin: 0–1,30 % 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe bakterier i alt: < 3 000 KDE/g 

Gjær og mugg: < 100 KDE/g 

Koliforme bakterier: < 10 KDE/g 

E. coli: Negativ 

Salmonella: Negativ 

Staphylococcus: Negativ 

Basilikumfrø (Ocimum 

basilicum) 

Beskrivelse/definisjon: 

Basilikum (Ocimum basilicum L.) tilhører familien Lamiaceae i ordenen Lamiales. Etter innhøstingen renses frøene mekanisk. Blomster, blader og andre deler av 

planten fjernes. Høyeste renhetsgrad for basilikumfrø må sikres ved filtrering (optisk, mekanisk). Produksjonsprosessen for fruktjuice og blandingsdrikker av 

frukt/grønnsaker som inneholder basilikumfrø (Ocimum basilicum L.), omfatter prehydrering og pasteurisering av frø. Det er innført mikrobiologiske kontroller og 

overvåkingssystemer. 

Tørrstoff: 94,1 % 

Protein: 20,7 % 

Fett: 24,4 % 

Karbohydrater: 1,7 % 

Kostfiber: 40,5 % (metode: AOAC 958.29) 

Aske: 6,78 % 

Ekstrakt av gjærede svarte 

bønner 

Beskrivelse/definisjon: 

Ekstrakt av gjærede svarte bønner (Touchi-ekstrakt) er et fint, lysebrunt, proteinrikt pulver framstilt ved vannekstraksjon av små soyabønner (Glycine max (L.) 

Merr.) gjæret med Aspergillus oryzae. Ekstrakten inneholder en α-glukosidasehemmer. 

Egenskaper: 

Fett: ≤ 1,0 % 

Protein: ≥ 55 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Vann: ≤ 7,0 % 

Aske: ≤ 10 % 

Karbohydrater: ≥ 20 % 

α-glukosidasehemmende aktivitet: IC50 min 0 025 mg/ml 

Soyaisoflavon: ≤ 0,3 g/100 g 

Bovint laktoferrin Beskrivelse/definisjon: 

Bovint laktoferrin er et protein som forekommer naturlig i kumelk. Det er et jernbindende glykoprotein med ca. 77 kDa og består av én enkelt polypeptidkjede med 

689 aminosyrer. 

Produksjonsprosess: Bovint laktoferrin isoleres fra skummetmelk eller ostemyse via ionebytting og etterfølgende ultrafiltrering. Endelig tørkes det ved frysetørking 

eller spraytørking, og store partikler siktes vekk. Det er et praktisk talt luktfritt, lyserosa pulver. 

Fysisk-kjemiske egenskaper for bovint laktoferrin: 

Vanninnhold: < 4,5 % 

Aske: < 1,5 % 

Arsen: < 2,0 mg/kg 

Jern: < 350 mg/kg 

Protein: > 93 % 

hvorav bovint laktoferrin: > 95 % 

hvorav andre proteiner: < 5,0 % 

pH (2 % løsning, 20 °C): 5,2–7,2 

Løselighet (2 % løsning, 20 °C): fullstendig 

Olje fra frø av Buglossoides 

arvensis 

Beskrivelse/definisjon: 

Raffinert Buglossoides-olje ekstraheres av frø fra Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst 

Alfa-linolensyre: ≥ 35 % m/m av samlede fettsyrer 

Stearidonsyre: ≥ 15 % m/m av samlede fettsyrer 

Linolsyre: ≥ 8,0 % m/m av samlede fettsyrer 

Transfettsyrer: ≤ 2,0 % (m/m av samlede fettsyrer) 

Syretall: ≤ 0,6 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq O2/kg 

Innhold som ikke kan forsåpes: ≤ 2,0 % 

Proteininnhold (nitrogen i alt): ≤ 10 μg/ml 

Pyrrolizidinalkaloider: Ikke påviselig med en påvisningsgrense på 4,0 μg/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Olje fra Calanus finmarchicus Beskrivelse/definisjon: 

Det nye næringsmiddelet er en rubinfarget, lett tyktflytende olje med en svak skalldyrlukt ekstrahert fra krepsdyret (marint dyreplankton) Calanus finmarchicus. 

Ingrediensen består hovedsakelig av voksestere (> 85 %) med mindre mengder av triglyserider og andre nøytrale lipider. 

Spesifikasjoner: 

Vann: < 1,0 % 

Voksestere: > 85 % 

Fettsyrer i alt: > 46 % 

Eikosapentaensyre (EPA): > 3,0 % 

Dokosaheksaensyre (DHA): > 4,0 % 

Fettalkoholer i alt: > 28 % 

C20:1 n-9 fettalkohol: > 9,0 % 

C22:1 n-11 fettalkohol: > 12 % 

Transfettsyrer: < 1,0 % 

Astaxantinestere: < 0,1 % 

Peroksidtall: < 3,0 meq. O2/kg 

Tyggegummibase (mono-

metoksypolyetylenglykol) 

Beskrivelse/definisjon: 

Den nye næringsmiddelingrediensen er en syntetisk polymer (patentnummer WO2006016179). Den består av forgrenede polymerer av monometoksypolye-

tylenglykol (MPEG) podet på polyisoprenpodet maleinsyreanhydrid (PIP-g-MA), og ureagert MPEG (under 35 vektprosent). 

Hvit til hvitaktig farge. 

CAS-nr.: 1246080-53-4 

Egenskaper: 

Vanninnhold: < 5,0 % 

Aluminium: < 3,0 mg/kg 

Litium: < 0,5 mg/kg 

Nikkel: < 0,5 mg/kg 

Anhydridrest: < 15 μmol/g 

Polydispersitetsindeks: < 1,4 

Isopren: < 0,05 mg/kg 

Etylenoksid: < 0,2 mg/kg 

Fri maleinsyreanhydrid: < 0,1 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Oligomerer i alt (under 1 000 dalton): ≤ 50 mg/kg 

Etylenglykol: < 200 mg/kg 

Dietylenglykol: < 30 mg/kg 

Monoetylenglykolmetyleter: < 3,0 mg/kg 

Dietylenglykolmetyleter: < 4,0 mg/kg 

Trietylenglykolmetyleter: < 7,0 mg/kg 

1,4-dioksan: < 2,0 mg/kg 

Formaldehyd: < 10 mg/kg 

Tyggegummibase (metyl-

vinyleter-maleinsyreanhy-

dridkopolymer) 

Beskrivelse/definisjon: 

Metylvinyleter-maleinsyreanhydridkopolymer er en vannfri kopolymer av metylvinyleter og maleinsyreanhydrid. 

Frittflytende, hvitt til hvitaktig pulver 

CAS-nr.: 9011-16-9 

Renhet: 

Innhold: Minst 99,5 % i tørrstoff 

Spesifikk viskositet (1 % MEK): 2–10 

Metylvinyleterrest: ≤ 150 ppm 

Maleinsyreanhydridrest: ≤ 250 ppm 

Acetaldehyd: ≤ 500 ppm 

Metanol: ≤ 500 ppm 

Dilauroylperoksid: ≤ 15 ppm 

Tungmetaller i alt: ≤ 10 ppm 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet aerobt kimtall: ≤ 500 KDE/g 

Mugg/gjær: ≤ 500 KDE/g 

Escherichia coli: Negativ prøve 

Salmonella: Negativ prøve 

Staphylococcus aureus: Negativ prøve 

Pseudomonas aeruginosa: Negativ prøve 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Chiaolje fra Salvia hispanica Beskrivelse/definisjon: 

Chiaolje framstilles av chiafrø (Salvia hispanica L.) (99,9 % renhet) ved kaldpressing. Ingen løsemidler benyttes, og når oljen er presset, oppbevares den i 

dekanteringstanker, og en filtreringsprosess benyttes for å fjerne urenheter. Den kan også framstilles ved ekstraksjon med superkritisk CO2. 

Produksjonsprosess: 

Framstilt ved kaldpressing. Ingen løsemidler benyttes, og når oljen er presset, oppbevares den i dekanteringstanker, og en filtreringsprosess benyttes for å fjerne 

urenheter. 

Syreinnhold uttrykt som oleinsyre: ≤ 2,0 % 

Peroksidtall: ≤ 10 meq/kg 

Uløselige urenheter: ≤ 0,05 % 

Alfa-linolensyre: ≥ 60 % 

Linolsyre: 15–20 % 

Chiafrø (Salvia hispanica) Beskrivelse/definisjon: 

Chia (Salvia hispanica L.) er en ettårig urteaktig sommerplante som tilhører leppeblomstfamilien (Labiatae). Etter innhøstingen renses frøene mekanisk. Blomster, 

blader og andre deler av planten fjernes. 

Tørrstoff: 90–97 % 

Protein: 15–26 % 

Fett: 18–39 % 

Karbohydrat(*): 18–43 % 

Råtrevler(**): 18–43 % 

Aske: 3–7 % 

(*) Karbohydrater omfatter fiberverdien. 

(**) Råtrevler er den fiberdelen som består hovedsakelig av ufordøyelig cellulose, pentosaner og lignin. 

Produksjonsprosess: 

Produksjonsprosessen for fruktjuice og fruktjuiceblandinger som inneholder chiafrø, omfatter prehydrering og pasteurisering av frø. Det er innført mikrobiologiske 

kontroller og overvåkingssystemer. 

Kitinglukan fra Aspergillus 

niger 

Beskrivelse/definisjon: 

Kitinglukan framstilles av mycel fra Aspergillus niger. Det er et svakt gulaktig, luktfritt, frittflytende pulver. Det har et tørrstoffinnhold på 90 % eller mer. 

Kitinglukan består hovedsakelig av to polysakkarider: 

— Kitin, som består av repeterende enheter av N-acetyl-D-glukosamin (CAS-nr.: 1398-61-4). 

— Beta (1, 3)-glukan, som består av repeterende enheter av D-glukose (CAS-nr.: 9041-22-9). 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Tap ved tørking: ≤ 10 % 

Kitinglukan: ≥ 90 % 

Forholdet mellom kitin og glukan: 30:70 til 60:40 

Aske: ≤ 3,0 % 

Lipider: ≤ 1,0 % 

Proteiner: ≤ 6,0 % 

Kitinglukankompleks fra 

Fomes fomentarius 

Beskrivelse/definisjon: 

Kitinglukankompleks framstilles av cellevegger av fruktlegemer av soppen Fomes fomentarius. Det består hovedsakelig av to polysakkarider: 

— Kitin, som består av repeterende enheter av N-acetyl-D-glukosamin (CAS-nr.: 1398-61-4). 

— Beta-(1,3)(1,6)-D-glukan, som består av repeterende enheter av D-glukose (CAS-nr.: 9041-22-9). 

Produksjonsprosessen består av flere trinn, herunder rengjøring, størrelsesreduksjon og sliping, bløtgjøring i vann og oppvarming i en basisk løsning, vasking og 

tørking. Ingen hydrolyse brukes i løpet av produksjonsprosessen. 

Utseende: Pulver, luktfritt, smakløst, brunt 

Renhet: 

Vanninnhold: ≤ 15 % 

Aske: ≤ 3,0 % 

Kitinglukan: ≥ 90 % 

Forholdet mellom kitin og glukan: 70:20 

Karbohydrater i alt, unntatt glukaner: ≤ 0,1 % 

Proteiner: ≤ 2,0 % 

Lipider: ≤ 1,0 % 

Melaniner: ≤ 8,3 % 

Tilsetningsstoffer: Ingen 

pH: 6,7–7,5 

Tungmetaller: 

Bly (ppm): ≤ 1,00 

Kadmium (ppm): ≤ 1,00 

Kvikksølv (ppm): ≤ 0,03 

Arsen (ppm): ≤ 0,20 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Mikrobiologiske kriterier: 

Mesofile bakterier i alt: ≤ 103/g 

Gjær og mugg: ≤ 103/g 

Koliforme bakterier ved 30 °C: ≤ 103/g 

E. coli: ≤ 10/g 

Salmonella og andre sykdomsframkallende bakterier: Ikke påvist i 25 g 

Kitosanekstrakt av sopp 

(Agaricus bisporus, Aspergillus 

niger) 

Beskrivelse/definisjon: 

Kitosanekstrakten (hovedsakelig med poly(D-glukosamin)) framstilles av stammer av Agaricus bisporus eller av mycel fra Aspergillus niger. 

Den patenterte produksjonsprosessen består av flere trinn, herunder ekstraksjon og deacetylering (hydrolyse) i alkalisk medium, oppløsning i syreholdig medium, 

utfelling i alkalisk medium, vasking og tørking. 

Synonym: Poly(D-glukosamin) 

CAS-nummer for kitosan: 9012-76-4 

Formel for kitosan: (C6H11NO4)n 

Utseende: Fint frittflytende pulver 

Farge: Hvitaktig til lysebrunt. 

Lukt: Luktfritt 

Renhet: 

Kitosaninnhold (vektprosent av tørrvekt): ≥ 85 

Glukaninnhold (vektprosent av tørrvekt): ≤ 15 

Tap ved tørking (vektprosent av tørrvekt): ≤ 10 

Viskositet (1 % i 1 % eddiksyre): 1–15 

Acetyleringsgrad (i % mol/våtvekt): 0–30 

Viskositet (1 % i 1 % eddiksyre) (mPa.s): 1–14 for kitosan fra Aspergillus niger, 12–25 for kitin fra Agaricus bisporus 

Aske (vektprosent av tørrvekt): ≤ 3,0 

Proteiner (vektprosent av tørrvekt): ≤ 2,0 

Partikkelstørrelse: 100 nm 

Tappet tetthet (g/cm3): 0,7–1,0 

Fettbindingskapasitet 800 × (m/m våtvekt): Godkjent 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Tungmetaller: 

Kvikksølv (ppm): ≤ 0,1 

Bly (ppm): ≤ 1,0 

Arsen (ppm): ≤ 1,0 

Kadmium (ppm): ≤ 0,5 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe bakterier (KDE/g): ≤ 103 

Gjær og mugg (KDE/g): ≤ 103 

Escherichia coli (KDE/g): ≤ 10 

Enterobacteriaceae (KDE/g): ≤ 10 

Salmonella: Ikke påvist i 25g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist i 25g 

Kondroitinsulfat Beskrivelse/definisjon: 

Kondroitinsulfat (natriumsalt) er et biosyntetisk produkt. Det framstilles ved kjemisk sulfatering av kondroitin framstilt ved gjæring med bakterien Escherichia coli 

O5:K4:H4, stamme U1-41 (ATCC 23502). 

Kondroitinsulfat (natriumsalt) (% på tørrstoffbasis): 95–105 

MWw (vektgjennomsnitt) (kDa): 5–12 

MWn (antallsgjennomsnitt) (kDa): 4–11 

Dispersitet (wh/w0,05): ≤ 0,7 

Sulfateringsmønster (ΔDi-6S) (%): ≤ 85 

Tap ved tørking (%) (105 °C til konstant vekt): ≤ 10,0 

Gløderest (% på tørrstoffbasis): 20–30 

Protein (% på tørrstoffbasis): ≤ 0,5 

Endotoksiner (EU/mg): ≤ 100 

Organiske urenheter i alt (mg/kg): ≤ 50 

Krompikolinat Beskrivelse/definisjon: 

Krompikolinat er et rødaktig, frittflytende pulver som er tungt løselig i vann ved pH 7. Saltet er også løselig i polare organiske løsemidler. 

Kjemisk betegnelse: tris(2-pyridinkarboksylato-N,O)krom(III) eller 2-pyridinkarboksylsyre-krom(III)salt 

CAS-nr.: 14639-25-9 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Kjemisk formel: Cr(C6H4NO2)3 

Kjemiske egenskaper: 

Krompikolinat: ≥ 95 % 

Krom (III): 12–13 % 

Krom (VI): Ikke påvist 

Vann: ≤ 4,0 % 

Cistus incanus L. Pandalis (urt) Beskrivelse: 

Urten Cistus incanus L. Pandalis: Art som tilhører Cistaceae -familien, og stammer fra Middelhavsområdet (halvøya Khalkidiki). 

Sammensetning: 

Vanninnhold: 9–10 g/100 g urter 

Protein: 6,1 g/100 g urter 

Fett: 1,6 g/100 g urter 

Karbohydrater: 50,1 g/100 g urter 

Fiber: 27,1 g/100 g urter 

Mineraler: 4,4 g/100 g urter 

Natrium: 0,18 g 

Kalium: 0,75 g 

Magnesium: 0,24 g 

Kalsium: 1,0 g 

Jern: 65 mg 

Vitamin B1: 3,0 μg 

Vitamin B2: 30 μg 

Vitamin B6: 54 μg 

Vitamin C: 28 mg 

Vitamin A: Under 0,1 mg 

Vitamin E: 40–50 mg 

Alfa-tokoferol: 20–50 mg 

Beta- og gamma-tokoferoler: 2–15 mg 

Delta-tokoferol: 0,1–2 mg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Citikolin Beskrivelse/definisjon: 

Citikolin framstilles ved en mikrobiell prosess. 

Citikolin består av cytosin, ribose, pyrofosfat og kolin. 

Hvitt krystallinsk pulver 

Kjemisk betegnelse: Kolincytidin-5'-pyrofosfat, cytidin-5'-(trihydrogendifosfat) P'-[2-(trimetylammonio)etyl]ester, indre salt 

Kjemisk formel: C14H26N4O11P2 

Molekylvekt: 488,32 g/mol 

CAS-nr.: 987-78-0 

pH (1 % prøveløsning): 2,5–3,5 

Renhet: 

Innhold: ≥ 98 % tørrstoff 

Tap ved tørking (100 °C i fire timer): ≤ 5,0 % 

Ammonium: ≤ 0,05 % 

Arsen: Ikke over 2 ppm 

Frie fosforsyrer: ≤ 0,1 % 

5′-cytidylsyre: ≤ 1,0 % 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall: ≤ 103 KDE/g 

Gjær og mugg: ≤ 102 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 

Clostridium butyricum Beskrivelse/definisjon: 

Clostridium butyricum (CBM-588) er en grampositiv, sporedannende, obligat anaerob, ikke-sykdomsframkallende, ikke-genmodifisert bakterie. Depotnummer 

FERM BP-2789 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall levedyktige aerobe bakterier i alt: ≤ 103 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Staphylococcus aureus: Ikke påvist i 1 g 

Pseudomonas aeruginosa: Ikke påvist i 1 g 

Gjær og mugg: ≤ 102 KDE/g 

Ekstrakt av avfettet 

kakaopulver 

Kakao (Theobroma cacao L.) (ekstrakt) 

Utseende: Mørkebrunt pulver uten synlige urenheter 

Fysiske og kjemiske egenskaper: 

Polyfenolinnhold: Minst 55,0 % GAE 

Teobromininnhold: Høyst 10,0 % 

Askeinnhold: Høyst 5,0 % 

Vanninnhold: Høyst 8,0 % 

Bulktetthet: 0,40–0,55 g/cm3 

pH: 5,0–6,5 

Løsemiddelrest: Høyst 500 ppm 

Kakaoekstrakt med lavt 

fettinnhold 

Kakaoekstrakt med lavt fettinnhold (Theobroma cacao L.) 

Utseende: Mørkerødt til lilla pulver 

Kakaoekstrakt, konsentrat: Minst 99 % 

Silisiumdioksid (teknologisk hjelpestoff): Høyst 1,0 % 

Kakaoflavanoler: Minst 300 mg/g 

— Epikatekin: Minst 45 mg/g 

Tap ved tørking: Høyst 5,0 % 

Korianderfrøolje fra 

Coriandrum sativum 

Beskrivelse/definisjon: 

Korianderfrøolje er en olje som inneholder glyserider av fettsyrer som framstilles av frø fra korianderplanten (Coriandrum sativum L.) 

Svak gulaktig farge, svak smak 

CAS-nr.: 8008-52-4 

Fettsyresammensetning: 

Palmitinsyre (C16:0): 2–5 % 

Stearinsyre (C18:0): < 1,5 % 

Petroselinsyre (cis-C18:1(n-12)): 60–75 % 

Oleinsyre (cis-C18:1 (n-9)): 8–15 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Linolsyre (C18:2): 12–19 % 

α-linolensyre (C18:3): < 1,0 % 

Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

Renhet: 

Brytningsindeks (20 °C): 1 466–1 474 

Syretall: ≤ 2,5 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg 

Jodverdi: 88–110 enheter 

Forsåpningstall: 186-200 mg KOH/g 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 15 g/kg 

Tørket frukt av Crataegus 

pinnatifida 

Beskrivelse/definisjon: 

Tørkede frukter av arten Crataegus pinnatifida, som tilhører familien Rosaceae og er hjemmehørende i Nord-Kina og Korea. 

Sammensetning: 

Tørrstoff: 80 % 

Karbohydrater: 55 g/kg våtvekt 

Fruktose: 26,5–29,3 g/100 g 

Glukose: 25,5–28,1 g/100 g 

Vitamin C: 29,1 mg/100 g våtvekt 

Natrium: 2,9 g/100 g våtvekt 

Kompotter framstilles ved varmebehandling av den spiselige delen av én eller flere arter av frukter, hele eller i stykker, siktede eller ikke, uten betydelig 

konsentrasjon. Sukker, vann, eplesider, krydder og sitronjuice kan brukes. 

α-syklodekstrin Beskrivelse/definisjon: 

Et ikke-reduserende syklisk sakkarid som består av seks α-1,4-bundne D-glukopyranosylenheter framstilt ved hjelp av syklodekstringlukosyltransferase (CGTase, 

EC 2.4.1.19) på hydrolysert stivelse. Gjenvinning og rensing av α-syklodekstrin kan utføres ved hjelp av en av følgende framgangsmåter: utfelling av et kompleks 

av α-syklodekstrin med 1-dekanol, oppløsning i vann ved forhøyet temperatur og ny utfelling, dampstripping av kompleksdanneren og krystallisering av  

α-syklodekstrin fra løsningen, eller ionebytterkromatografi eller gelfiltrering etterfulgt av krystallisering av α-syklodekstrin fra renset morlut, eller membransepare-

ringsmetoder som f.eks. ultrafiltrering og omvendt osmose. Beskrivelse: Praktisk talt luktfritt, hvitt eller nesten hvitt krystallinsk fast stoff. 

Synonymer: α-syklodekstrin, α-dekstrin, sykloheksaamylose, syklomaltoheksaose, α-sykloamylose 

Kjemisk betegnelse: Sykloheksaamylose 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 CAS-nr.: 10016-20-3 

Kjemisk formel: (C6H10O5)6 

Formelvekt: 972,85 

Innhold: ≥ 98 % (tørrstoff) 

Identifikasjon: 

Smeltepunktsområde: Nedbrytes ved over 278 °C 

Løselighet: Lett løselig i vann, svært tungt løselig i etanol 

Spesifikk rotasjon: [α]D
25: Mellom +145 og +151 (1 % løsning) 

Kromatografi: Retensjonstiden for største topp i et væskekromatogram for prøven tilsvarer retensjonstiden for α-syklodekstrin i et kromatogram med referansen  

α-syklodekstrin (fås fra Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, München, Tyskland eller Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) med de vilkårene 

som er beskrevet under «ANALYSEMETODE ». 

Renhet: 

Vann: ≤ 11 % (Karl Fischer-metoden) 

Kompleksdannerrest: ≤ 20 mg/kg 

(1-dekanol) 

Stoffer med reduserende virkning: ≤ 0,5 % (som glukose) 

Sulfataske: ≤ 0,1 % 

Bly: ≤ 0,5 mg/kg 

Analysemetode: 

Bestemmelse ved væskekromatografi på følgende vilkår: 

Prøveløsning: Vei opp nøyaktig ca. 100 mg av prøven i en 10 ml målekolbe og tilsett 8 ml avionisert vann. Løs opp prøven helt ved hjelp av et ultralydbad (10-15 

minutter) og spe opp prøven til merket med renset, avionisert vann. Filtrer gjennom et filter med en porestørrelse på 0,45 mikrometer. 

Referanseløsning: Vei opp nøyaktig ca. 100 mg α-syklodekstrin i en 10 ml målekolbe og tilsett 8 ml avionisert vann. Løs opp prøven helt ved hjelp av et 

ultralydbad og spe opp prøven til merket med renset avionisert vann. 

Kromatografi: Væskekromatograf utstyrt med en brytningsindeksdetektor og en integrert registrator. 

Kolonne og pakning: Nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Tyskland) eller lignende 

Lengde: 250 mm 

Diameter: 4 mm 

Temperatur: 40 °C 

Mobil fase: Acetonitril/vann (67/33, v/v) 

Gjennomstrømningshastighet: 2,0 ml/min. 

Injeksjonsvolum: 10 μl 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Framgangsmåte: Injiser prøveløsningen i kromatografen, registrer kromatogrammet og mål arealet av α-CD-toppen. Beregn prosentdelen av α-syklodekstrin i 

prøven som følger: 

% α-syklodekstrin (på tørrstoffbasis) = 100 × (AS/AR) (WR/WS) 

der: 

AS og AR er arealene av toppene for α-syklodekstrin for henholdsvis prøveløsningen og referanseløsningen, 

WS og WR er vekten (mg) av henholdsvis prøvens og referansens α-syklodekstrin etter korrigering for vanninnhold. 

γ-syklodekstrin Beskrivelse/definisjon: 

Et ikke-reduserende syklisk sakkarid som består av åtte α-1,4-bundne D-glukopyranosylenheter framstilt ved hjelp av syklodekstringlukosyltransferase (CGTase, 

EC 2.4.1.19) på hydrolysert stivelse. Gjenvinning og rensing av γ-syklodekstrin kan utføres ved utfelling av et kompleks av γ-syklodekstrin med  

8-sykloheksadesen-1-on, oppløsning av komplekset med vann og n-dekan, dampstripping av vannfasen og gjenvinning av gamma-CD fra løsningen ved 

krystallisering. 

Praktisk talt luktfritt, hvitt eller nesten hvitt krystallinsk fast stoff 

Synonymer: γ-syklodekstrin, γ-dekstrin, syklooktaamylose, syklomaltooktaose, γ-sykloamylase 

Kjemisk betegnelse: Syklooktaamylose 

CAS-nummer: 17465-86-0 

Kjemisk formel: (C6H10O5)8 

Innhold: ≥ 98 % (tørrstoff) 

Identifikasjon: 

Smeltepunktsområde: Nedbrytes ved over 285 °C 

Løselighet: Lett løselig i vann, svært tungt løselig i etanol 

Spesifikk rotasjon: [α]D
25: Mellom + 174o og + 180o (1 % løsning) 

Renhet: 

Vann: ≤ 11 % 

Kompleksdannerrest (8-sykloheksadesen-1-on (CHDC)): ≤ 4 mg/kg 

Løsemiddelrest (n-dekan): ≤ 6mg/kg 

Stoffer med reduserende virkning: ≤ 0,5 % (som glukose) 

Sulfataske: ≤ 0,1 % 

Dekstranpreparat framstilt av 

Leuconostoc mesenteroides 

1. Pulverform: 

Karbohydrater: 60 % med: (Dekstran: 50 %, mannitol: 0,5 %, fruktose: 0,3 %, leukrose: 9,2 %) 

Protein: 6,5 % 

Lipid: 0,5 % 



   

 

N
r. 3

6
/2

5
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
8

.5
.2

0
2
0
 

 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Melkesyre: 10 % 

Etanol: Spor 

Aske: 13 % 

Vanninnhold: 10 % 

2. Flytende form: 

Karbohydrater: 12 % med: (Dekstran: 6,9 %, mannitol: 1,1 %, fruktose: 1,9 %, leukrose: 2,2 %) 

Protein: 2,0 % 

Lipid: 0,1 % 

Melkesyre: 2,0 % 

Etanol: 0,5 % 

Aske: 3,4 % 

Vanninnhold: 80 % 

Diasylglyserololje av 

vegetabilsk opprinnelse 

Beskrivelse/definisjon: 

Framstilt av glyserol og fettsyrer fra vegetabilske matoljer, særlig fra soyaolje (Glycine max) eller rapsolje (Brassica campestris, Brassica napus) ved hjelp av et 

bestemt enzym. 

Asylglyserolfordeling: 

Diasylglyseroler (DAG): ≥ 80 % 

1,3-diasylglyseroler (1,3-DAG): ≥ 50 % 

Triasylglyseroler (TAG): ≤ 20 % 

Monoasylglyseroler (MAG): ≤ 5,0 % 

Fettsyresammensetning (MAG, DAG, TAG): 

Oleinsyre (C18:1): 20–65 % 

Linolsyre (C18:2): 15–65 % 

Linolensyre (C18:3): ≤ 15 % 

Mettede fettsyrer: ≤ 10 % 

Andre: 

Syretall: ≤ 0,5 mg KOH/g 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,1 % 

Peroksidtall: ≤ 1,0 meq/kg 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 2,0 % 

Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

MAG = monoasylglyseroler, DAG = diasylglyseroler, TAG = triasylglyseroler 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Dihydrokapsiat (DHC) Beskrivelse/definisjon: 

Dihydrokapsiat syntetiseres ved enzymkatalysert forestring av vanillylalkohol og 8-metylnonansyre. Etter forestring ekstraheres dihydrokapsiat med n-heksan. 

Tyktflytende, fargeløs til gul væske 

Kjemisk formel: C18H28O4 

CAS-nr.: 205687-03-2 

Fysisk-kjemiske egenskaper: 

Dihydrokapsiat: > 94 % 

8-metylnonansyre: < 6,0 % 

Vanillylalkohol: < 1,0 % 

Andre synteserelaterte stoffer: < 2,0 % 

Tørket ekstrakt av Lippia 

citriodora fra cellekulturer 

Beskrivelse/definisjon: 

Tørket ekstrakt av Lippia citriodora (Palau) Kunth fra cellekulturer HTN®Vb. 

Ekstrakt av Echinacea 

angustifolia fra cellekulturer 

Beskrivelse/definisjon: 

Ekstrakt av røttene av Echinacea angustifolia fra plantevevskultur som i all vesentlighet tilsvarer et ekstrakt av roten fra Echinacea angustifolia framstilt i 

etanolvann titrert til 4 % echinacosid. 

Ekstrakt av Echinacea 

purpurea fra cellekulturer 

Beskrivelse/definisjon: 

Tørket ekstrakt av Echinacea purpurea fra cellekulturer HTN®Vb 

Olje fra Echium plantagineum Beskrivelse/definisjon: 

Echium-olje er et blekgult produkt som framstilles ved raffinering av olje ekstrahert av frø fra Echium plantagineum L. Stearidonsyre: ≥ 10 % m/m av samlede 

fettsyrer 

Transfettsyrer: ≤ 2,0 % (m/m av samlede fettsyrer) 

Syretall: ≤ 0,6 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq O2/kg 

Innhold som ikke kan forsåpes: ≤ 2,0 % 

Proteininnhold (nitrogen i alt): ≤ 20 μg/ml 

Pyrrolizidinalkaloider: Ikke påviselig med en påvisningsgrense på 4,0 μg/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Epigallokatekingallat som 

renset ekstrakt av grønne 

teblader (Camellia sinensis) 

Beskrivelse/definisjon: 

En finrenset ekstrakt av bladene fra planten grønn te (Camellia sinensis (L.) Kuntze) i form av et fint, hvitaktig til blekrosa pulver. Den består av minst 90 % 

epigallokatekingallat (EGCG), og har et smeltepunkt på mellom ca. 210 og 215 °C 

Utseende: Hvitaktig til blekrosa pulver 

Kjemisk betegnelse: Polyfenol (-) epigallokatekin-3-gallat 

Synonymer: Epigallokatekingallat (EGCG) 

CAS-nr.: 989-51-5 

INCI-navn: Epigallokatekingallat 

Molekylmasse: 458,4 g/mol 

Tap ved tørking: Høyst 5,0 % 

Tungmetaller: 

Arsen: Høyst 3,0 ppm 

Bly: Høyst 5,0 ppm 

Innhold: 

Minst 94 % EGCG (i tørrstoff) 

Høyst 0,1 % koffein 

Løselighet: EGCG er ganske løselig i vann, etanol, metanol og aceton 

L-ergotionein Definisjon: 

Kjemisk betegnelse (IUPAC): (2S)-3-(2-tiokso-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimetylammonio)-propanoat 

Kjemisk formel: C9H15N3O2S 

Molekylmasse: 229,3 Da 

CAS-nr.: 497-30-3 

Parameter Spesifikasjon Metode 

Utseende Hvitt pulver Visuelt 

Optisk rotasjon [α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a) Polarimetri 

Kjemisk renhet ≥ 99,5 % 

≥ 99,0 % 

HPLC [Eur. Ph. 2,2.29] 

1H-NMR 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Identifikasjon I samsvar med strukturen 

C: 47,14 ± 0,4 % 

H: 6,59 ± 0,4 % 

N: 18,32 ± 0,4 % 

1H-NMR 

Grunnstoffanalyse 

Løsemiddelrester i alt 

(metanol, etylacetat, 2-propanol, etanol) 

[Eur. Ph. 01/2008:50400] 

< 1 000 ppm 

Gasskromatografi 

[Eur. Ph. 01/2008:20424] 

Tap ved tørking Intern standard < 0,5 % [Eur. Ph. 01/2008:20232] 

Urenheter < 0,8 % HPLC/GC eller 1H-NMR 

Tungmetallerb) c) 

Bly < 3,0 ppm ICP/AES 

Kadmium < 1,0 ppm (Pb, Cd) 

Kvikksølv < 0,1 ppm Atomfluorescens (Hg) 

Mikrobiologiske spesifikasjonerb) 

Antall levedyktige bakterier i alt (TVAC) ≤ 1 x 103 KDE/g [Eur. Ph. 01/2011:50104] 

Gjær og mugg i alt (TYMC) ≤ 1 x 102 KDE/g  

Escherichia coli Ikke påvist i 1 g  

Eur. Ph.: Den europeiske farmakopé, 1H-NMR: protonkjernemagnetisk resonans; HPLC: høytrykksvæskekromatografi; GPC: gelpermeasjonskromatografi; 

ICP/AES: induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektroskopi 

KDE: Kolonidannende enheter. 

a) Lit. [α]D = (+) 126,6o (c = 1, H2O) 

b) Analysene utføres på hvert parti. 

c) Øvre grenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 1881/2006 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Jern(III)natrium-EDTA Beskrivelse/definisjon: 

Jern(III)natrium-EDTA (etylendiamintetraeddiksyre) er et luktfritt, frittflytende, gult til brunt pulver med en kjemisk renhet på over 99 % (m/m). Det er lett løselig 

i vann. 

Kjemisk formel: C10H12FeN2NaO8 * 3H2O 

Kjemiske egenskaper: 

pH i en 1 % løsning: 3,5–5,5 

Jern: 12,5–13,5 % 

Natrium: 5,5 % 

Vann: 12,8 % 

Organisk materiale (CHNO): 68,4 % 

EDTA: 65,5–70,5 % 

Vannuløselige stoffer: ≤ 0,1 % 

Nitrilotrieddiksyre: ≤ 0,1 % 

Jern(II)ammoniumfosfat Beskrivelse/definisjon: 

Jern(II)ammoniumfosfat er et grågrønt fint pulver, praktisk talt uløselig i vann og løselig i fortynnede mineralsyrer. 

CAS-nr.: 10101-60-7 

Kjemisk formel: FeNH4PO4 

Kjemiske egenskaper: 

pH i en 5 % suspensjon i vann: 6,8–7,8 

Jern (i alt): ≥ 28 % 

Jern (II): 22–30 % (m/m) 

Jern (III): ≤ 7,0 % (m/m) 

Ammoniakk: 5–9 % (m/m) 

Vann: ≤ 3,0 % 

Fiskepeptider fra Sardinops 

sagax 

Beskrivelse/definisjon: 

Den nye næringsmiddelingrediensen er en peptidblanding som framstilles ved en alkalisk proteasekatalysert hydrolyse av fiskemuskel (Sardinops sagax), deretter 

isolering av peptidfraksjonen ved kolonnekromatografi, konsentrasjon under vakuum og spraytørking. 

Gulaktig, hvitt pulver 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Peptider(*) (kortkjedede peptider, dipeptider og tripeptider med en molekylvekt på under 2 kDa): ≥ 85 g/100 g 

Val-Tyr (dipeptid): 0,1–0,16 g/100 g 

Aske: ≤ 10 g/100 g 

Vanninnhold: ≤ 8 g/100 g 

(1) Kjeldahl-metoden 

Flavonoider fra Glycyrrhiza 

glabra 

Beskrivelse/definisjon: 

Flavonoider fra røtter eller grunnstammen av Glycyrrhiza glabra L. ekstraheres med etanol etterfulgt av ytterligere ekstrahering av denne etanolekstrakten med 

triglyserider med middels lange kjeder. Det er en mørkebrun væske som inneholder 2,5 %–3,5 % glabridin. 

Vanninnhold: < 0,5 % 

Aske: < 0,1 % 

Peroksidtall: < 0,5 meq/kg 

Glabridin: 2,5–3,5 % fett 

Glycyrrhizinsyre: < 0 005 % 

Fett, herunder polyfenolstoffer: ≥ 99 % 

Protein: < 0,1 % 

Karbohydrater: Ikke påviselige 

Fukoidanekstrakt av blæretang 

(Fucus vesiculosus) 

Beskrivelse/definisjon: 

Fukoidan fra blæretang (Fucus vesiculosus) ekstraheres med vandig ekstraksjon i sur løsning og filtreringsprosesser uten bruk av organiske løsemidler. Ekstrakten 

som oppnås, konsentreres og tørkes til det avgir fukoidanekstrakt med følgende spesifikasjoner: 

Hvitaktig til brunt pulver 

Lukt og smak: Svak lukt og smak 

Vanninnhold: < 10 % (105 °C i 2 timer) 

pH-verdi: 4,0–7,0 (1 % suspensjon ved 25 °C) 

Tungmetaller: 

Arsen (uorganisk): < 1,0 ppm 

Kadmium: < 3,0 ppm 

Bly: < 2,0 ppm 

Kvikksølv: < 1,0 ppm 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe mikroorganismer i alt: < 10 000 KDE/g 

Gjær og mugg: < 100 KDE/g 

Samlet antall enterobakterier: Ikke påvist/g 

Escherichia coli: Ikke påvist/g 

Salmonella: Ikke påvist i 10 g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist/g 

Sammensetningen av de to tillatte typene ekstrakter, basert på nivået for fukoidan: 

Ekstrakt 1: 

Fukoidan: 75–95 % 

Alginat: 2,0–5,5 % 

Polyfloroglukinol: 0,5–15 % 

Mannitol: 1–5 % 

Naturlige salter / frie mineraler: 0,5–2,5 % 

Andre karbohydrater: 0,5–1,0 % 

Protein: 2,0–2,5 % 

Ekstrakt 2: 

Fukoidan: 60–65 % 

Alginat: 3,0–6,0 % 

Polyfloroglukinol: 20–30 % 

Mannitol: < 1,0 % 

Naturlige salter / frie mineraler: 0,5–2,0 % 

Andre karbohydrater: 0,5–2,0 % 

Protein: 2,0–2,5 % 

Fukoidanekstrakt av algen 

Undaria pinnatifida 

Beskrivelse/definisjon: 

Fukoidan fra algen Undaria pinnatifida ekstraheres med vandig ekstraksjon i sur løsning og filtrering uten bruk av organiske løsemidler. Ekstrakten som oppnås, 

konsentreres og tørkes til det avgir fukoidanekstrakt med følgende spesifikasjoner: 

Hvitaktig til brunt pulver 

Lukt og smak: Svak lukt og smak 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Vanninnhold: < 10 % (105 °C i 2 timer) 

pH-verdi: 4,0–7,0 (1 % suspensjon ved 25 °C) 

Tungmetaller: 

Arsen (uorganisk): < 1,0 ppm 

Kadmium: < 3,0 ppm 

Bly: < 2,0 ppm 

Kvikksølv: < 1,0 ppm 

Mikrobiologi: 

Aerobe mikroorganismer i alt: < 10 000 KDE/g 

Gjær og mugg: < 100 KDE/g 

Samlet antall enterobakterier: Ikke påvist/g 

Escherichia coli: Ikke påvist/g 

Salmonella: Ikke påvist i 10 g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist/g 

Sammensetningen av de to tillatte typene ekstrakter, basert på nivået for fukoidan: 

Ekstrakt 1: 

Fukoidan: 75–95 % 

Alginat: 2,0–6,5 % 

Polyfloroglukinol: 0,5–3,0 % 

Mannitol: 1–10 % 

Naturlige salter / frie mineraler: 0,5–1,0 % 

Andre karbohydrater: 0,5–2,0 % 

Protein: 2,0–2,5 % 

Ekstrakt 2: 

Fukoidan: 50–55 % 

Alginat: 2,0–4,0 % 

Polyfloroglukinol: 1,0–3,0 % 

Mannitol: 25–35 % 

Naturlige salter / frie mineraler: 8–10 % 

Andre karbohydrater: 0,5–2,0 % 

Protein: 1,0–1,5 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

2'-fukosyllaktose 

(syntetisk) 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: α-L-fukopyranosyl-(1→2)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranose 

Kjemisk formel: C18H32O15 

CAS-nr.: 41263-94-9 

Molekylvekt: 488,44 g/mol 

Beskrivelse: 

2'-fukosyllaktose er et hvitt til hvitaktig pulver som framstilles ved kjemisk syntese. 

Renhet: 

2'-fukosyllaktose: ≥ 95 % 

D-laktose: ≤ 1,0 vektprosent 

L-fukose: ≤ 1,0 vektprosent 

Difukosyl-D-laktoseisomerer: ≤ 1,0 vektprosent 

2'-fukosyl-D-laktulose: ≤ 0,6 vektprosent 

pH (20 °C, 5 % løsning): 3,2–7,0 

Vann (%): ≤ 9,0 % 

Sulfataske: ≤ 0,2 % 

Eddiksyre: ≤ 0,3 % 

Løsemiddelrester (metanol, 2-propanol, metylacetat, aceton): ≤ 50,0 mg/kg enkeltvis, ≤ 200,0 mg/kg i kombinasjon 

Proteinrester: ≤ 0,01 % 

Tungmetaller: 

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg 

Nikkel: ≤ 3,0 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 500 KDE/g 

Gjær og mugg: ≤ 10 KDE/g 

Endotoksinrester: ≤ 10 EU/mg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

2'-fukosyllaktose 

(mikrobiell kilde) 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: α-L-fukopyranosyl-(1→2)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranose 

Kjemisk formel: C18H32O15 

CAS-nr.: 41263-94-9 

Molekylvekt: 488,44 g/mol 

Kilde: 

Genmodifisert stamme av Escherichia coli K-12 

Kilde: 

Genmodifisert stamme av Escherichia coli BL21 

Beskrivelse: 

2'-fukosyllaktose er et hvitt til hvitaktig pulver som framstilles ved en mikrobiell prosess. 

Renhet: 

2'-fukosyllaktose: ≥ 90 % 

D-laktose: ≤ 3,0 % 

L-fukose: ≤ 2,0 

Difukosyl-D-laktose: ≤ 2,0 % 

2'-fukosyl-D-laktulose: ≤ 1,0 % 

pH (20 °C, 5 % løsning): 3,0–7,5 

Vann: ≤ 9,0 % 

Sulfataske: ≤ 2,0 % 

Eddiksyre: ≤ 1,0 % 

Proteinrester: ≤ 0,01 % 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: < 3 000 KDE/g 

Gjær: ≤ 100 KDE/g 

Mugg: ≤ 100 KDE/g 

Endotoksiner: ≤ 10 EU/mg 

Beskrivelse: 

2'-fukosyllaktose er et hvitt til hvitaktig pulver, og det flytende 

konsentratet (45 % ± 5 % w/v) er en fargeløs til svakt gulaktig, klar, 

vandig løsning. 2'-fukosyllaktose framstilles ved en mikrobiologisk 

prosess. 

Renhet: 

2'-fukosyllaktose: ≥ 90 % 

Laktose: ≤ 5,0 % 

Fukose: ≤ 3,0 % 

3-fukosyllaktose: ≤ 5,0 % 

Fukosylgalaktose: ≤ 3,0 % 

Difukosyllaktose: ≤ 5,0 % 

Glukose: ≤ 3,0 % 

Galaktose: ≤ 3,0 % 

Vann: ≤ 9,0 % (pulver) 

Sulfataske: ≤ 0,5 % (pulver og væske) 

Proteinrester: ≤ 0,01 % (pulver og væske) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

  Tungmetaller: 

Bly: ≤ 0,02 mg/kg (pulver og væske) 

Arsen: ≤ 0,2 mg/kg (pulver og væske) 

Kadmium: ≤ 0,1 mg/kg (pulver og væske) 

Kvikksølv: ≤ 0,5 mg/kg (pulver og væske) 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall: ≤ 104 KDE/g (pulver), ≤ 5 000 KDE/g (væske) 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g (pulver), ≤ 50 KDE/g (væske) 

Enterobakterier/koliforme bakterier: Ingen i 11g (pulver og væske) 

Salmonella: Negativ/100 g (pulver), negativ/200 ml (væske) 

Cronobacter: Negativ/100 g (pulver), negativ/200 ml (væske) 

Endotoksiner: ≤ 100 EU/g (pulver), ≤ 100 EU/ml (væske) 

Aflatoksin M1: ≤ 0,025 μg/kg (pulver og væske) 

Galakto-oligosakkarid Beskrivelse/definisjon: 

Galakto-oligosakkarid framstilles av melkelaktose ved en enzymatisk prosess med β-galaktosidaser fra Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum, Pichia 

pastoris, Sporobolomyces singularis, Kluyveromyces lactis, Bacillus circulans og Papiliotrema terrestris. 

GOS: Minst 46 % tørrstoff 

Laktose: Høyst 40 % tørrstoff 

Glukose: Høyst 27 % tørrstoff 

Galaktose: Minst 0,8 % tørrstoff 

Aske: Høyst 4,0 % tørrstoff 

Protein: Høyst 4,5 % tørrstoff 

Nitritt: Høyst 2 mg/kg 

Glukosamin HCl fra 

Aspergillus niger og 

genmodifisert stamme av E. 

coli K-12 

Hvitt, krystallinsk, luktfritt pulver 

Molekylformel: C6H13NO5 · HCl 

Relativ molekylmasse: 215,63 g/mol 

D-glukosamin HCl 98,0-102,0 % av referansestandard (HPLC) 

Spesifikk rotasjon + 70,0° – + 73,0° 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Glukosaminsulfat KCl fra 

Aspergillus niger og genmo-

difisert stamme av E. coli K-12 

Hvitt, krystallinsk, luktfritt pulver 

Molekylformel: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl 

Relativ molekylmasse: 605,52 g/mol 

D-glukosaminsulfat 2KCl 98,0–102,0 % av referansestandard (HPLC) 

Spesifikk rotasjon + 50,0° til +52,0o 

Glukosaminsulfat NaCl fra 

Aspergillus niger og genmo-

difisert stamme av E. coli K-12 

Hvitt, krystallinsk, luktfritt pulver 

Molekylformel: (C6H14NO5)2SO4 · 2NaCl 

Relativ molekylmasse: 573,31 g/mol 

D-glukosamin HCl: 98–102 % av referansestandard (HPLC) 

Spesifikk optisk dreining: +52 – +54o 

Guarkjernemel Beskrivelse/definisjon: 

Naturlig guarkjernemel er malt endosperm av frø fra naturlige stammer av guarplanten, Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (Familien Leguminosae). Det består 

av et polysakkarid med høy molekylvekt som hovedsakelig er sammensatt av galaktopyranose- og mannopyranoseenheter sammenkjedet ved glykosidbindinger, 

som kjemisk sett kan beskrives som galaktomannan (innhold av galaktomannan på minst 75 %). 

Utseende: Hvitt til gulaktig pulver 

Molekylvekt: Mellom 50 000 og 8 000 000 dalton 

CAS-nummer: 9000-30-0 

Einecs-nummer: 232-536-8 

Renhet: Som angitt i kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008(1) og i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/175 av 5. februar 2015 om fastsettelse av 

særlige vilkår for import av guarkjernemel med opprinnelse i eller sendt fra India som følge av risikoen for forurensning med pentaklorfenol og dioksiner(2). 

Fysisk-kjemiske egenskaper: 

Pulver 

Holdbarhetstid: 2 år 

Farge: Hvit 

Lukt: Svak 

Gjennomsnittlig diameter på partikler: 60–70μm 

Vanninnhold: Høyst 15 % 

Viskositet * etter 1 time — 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Viskositet * etter 2 timer: Minst 3 600 mPa.s 

Viskositet * etter 24 timer: Minst 4 000 mPa.s 

Løselighet: Løselig i varmt og kaldt vann 

pH for 10 g/l, ved 25 °C – 6–7,5 

Flak 

Brukstid: 1 år 

Farge: Hvit eller hvitaktig med ingen eller liten forekomst av svarte prikker 

Lukt: Svak 

Gjennomsnittlig diameter på partikler: 1–10 mm 

Vanninnhold: Høyst 15 % 

Viskositet * etter 1 time: Minst 3 000 mPa.s 

Viskositet * etter 2 timer — 

Viskositet * etter 24 timer — 

Løselighet — Løselig i varmt og kaldt vann 

pH for 10 g/l, ved 25 °C – 5–7,5 

(*) Målingene av viskositet utføres på følgende vilkår: 1 % og 25 °C, 20 o/min 

Varmebehandlede melke-

produkter syrnet med 

Bacteroides xylanisolvens 

Beskrivelse/definisjon: 

Varmebehandlede syrnede melkeprodukter produseres med Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) som startkultur. 

Delvis skummet melk (mellom 1,5 % og 1,8 %) eller skummetmelk (0,5 % fett eller mindre) pasteuriseres eller UHT-behandles før syrningen med Bacteroides 

xylanisolvens (DSM 23964) starter. Det syrnede melkeproduktet som oppnås, homogeniseres og varmebehandles deretter for å inaktivere Bacteroides 

xylanisolvens (DSM 23964). Sluttproduktet inneholder ikke levedyktige celler av Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964)(1). 

(1) DIN EN ISO 21528-2 (endret). 

Hydroksytyrosol Beskrivelse/definisjon: 

Hydroksytyrosol er en blekgul, tyktflytende væske framstilt ved kjemisk syntese 

Molekylformel: C8H10O3 

Molekylvekt: 154,6 g/mol 

CAS-nr.: 10597-60-1 

Vanninnhold ≤ 0,4 % 

Lukt: Karakteristisk 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Smak: Lett bitter 

Løselighet (vann): Kan blandes med vann 

pH: 3,5–4,5 

Brytningsindeks: 1 571–1 575 

Renhet: 

Hydroksytyrosol: ≥ 99 % 

Eddiksyre: ≤ 0,4 % 

Hydroksytyrosolacetat: ≤ 0,3 % 

Summen av homovanillinsyre, iso-homovanillinsyre og 3-metoksy-4-hydroksyfenylglykol: ≤ 0,3 % 

Tungmetaller 

Bly: ≤ 0,03 mg/kg 

Kadmium: ≤ 0,01 mg/kg 

Kvikksølv: ≤ 0,01 mg/kg 

Løsemiddelrester 

Etylacetat: ≤ 25,0 mg/kg 

Isopropanol: ≤ 2,50 mg/kg 

Metanol: ≤ 2,00 mg/kg 

Tetrahydrofuran: ≤ 0,01 mg/kg 

Isstrukturerende protein, type 

III HPLC 12 

Beskrivelse/definisjon: 

Preparatet av isstrukturerende protein (ISP) er en lysebrun væske framstilt ved nedsenket gjæring av en genetisk modifisert stamme av bakegjær av nærings-

middelkvalitet (Saccharomyces cerevisiae) der et syntetisk gen for ISP er satt inn i gjærens genom. Proteinet uttrykkes og utskilles i vekstmediet der det skilles fra 

gjærcellene ved mikrofiltrering og konsentreres ved ultrafiltrering. Dermed overføres ikke gjærcellene til ISP-preparatet som sådan eller i en endret form. ISP-

preparatet består av naturlig ISP og glykosylert ISP og proteiner og peptider fra gjær og sukker samt syrer og salter som vanligvis finnes i næringsmidler. 

Konsentratet stabiliseres med 10 mM sitronsyrebuffer. 

Innhold: ≥ 5 g/l aktivt ISP 

pH: 2,5–3,5 

Aske: ≤ 2,0 % 

DNA: Ikke påviselig 

Vandig ekstrakt av tørkede 

blader av Ilex guayusa 

Beskrivelse/definisjon: 

Mørkebrun væske. Vandig ekstrakt av tørkede blader av Ilex guayusa. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Sammensetning: 

Protein: < 0,1 g/100 ml 

Fett: < 0,1 g/100 ml 

Karbohydrater: 0,2–0,3 g/100 ml 

Sukker i alt: < 0,2 g/100 ml 

Koffein: 19,8–57,7 mg/100 ml 

Teobromin: 0,14–2,0 mg/100 ml 

Klorogensyrer: 9,9–72,4 mg/100ml 

Isomalto-oligosakkarid Pulverform: 

Løselighet (vann) (%): > 99 

Glukose (% på tørrstoffbasis): ≤ 5,0 

Isomaltose + DP3 til DP9 (% på tørrstoffbasis): ≥ 90 

Vanninnhold (%): ≤ 4,0 

Sulfataske (g/100 g): ≤ 0,3 

Tungmetaller: 

Bly (mg/kg): ≤ 0,5 

Arsen (mg/kg): ≤ 0,5 

Sirup: 

Tørrstoff (g/100 g): > 75 

Glukose (% på tørrstoffbasis): ≤ 5,0 

Isomaltose + DP3 til DP9 (% på tørrstoffbasis): ≥ 90 

pH: 4–6 

Sulfataske (g/100 g): ≤ 0,3 

Tungmetaller: 

Bly (mg/kg): ≤ 0,5 

Arsen (mg/kg): ≤ 0,5 

Isomaltulose Beskrivelse/definisjon: 

Et reduserende disakkarid som består av én glukoseenhet og én fruktoseenhet forbundet med en alfa-1,6-glykosidbinding. Det framstilles av sukrose ved en 

enzymatisk prosess. Handelsvaren er monohydratet. Utseende: Praktisk talt luktfritt, hvite eller nesten hvite krystaller med søt smak. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Kjemisk betegnelse: 6-O-α-D-glukopyranosyl-D-fruktofuranose, monohydrat 

CAS-nr.: 13718-94-0 

Kjemisk formel: C12H22O11 · H2O 

Strukturformel 

 

Formelvekt: 360,3 (monohydrat) 

Renhet: 

Innhold: ≥ 98 % på tørrstoffbasis 

Tap ved tørking: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 timer) 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 0,1 mg/kg 

Bestemmelse ved hjelp av en atomabsorpsjonsteknikk som er relevant for det angitte nivået. Valg av prøvestørrelse og metode for tillaging av prøver kan bygge på 

prinsippene i metoden beskrevet i FNP 5(1), «Instrumental methods». 

(1) Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials 

(JECFA), 1991, 322 s., engelsk, ISBN 92-5-102991-1. 

Laktitol Beskrivelse/definisjon: 

Krystallinsk pulver eller fargeløs løsning framstilt ved katalytisk hydrogenering av laktose. Krystallinske produkter forekommer i vannfri form og som monohydrat 

og dihydrat. Nikkel brukes som katalysator. 

Kjemisk betegnelse: 4-O-β-D-galaktopyranosyl-D-glucitol 

Kjemisk formel: C12H24O11 

Molekylvekt: 344,31 g/mol 

CAS-nr.: 585-86-4 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Renhet: 

Løselighet (i vann): Svært løselig i vann 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 = + 13o til + 16o 

Innhold: ≥ 95 % på tørrstoffbasis 

Vann: ≤ 10,5 % 

Andre polyoler: ≤ 2,5 % på tørrstoffbasis 

Reduserende sukker: ≤ 0,2 % på tørrstoffbasis 

Klorider: ≤ 100 mg/kg på tørrstoffbasis 

Sulfater: ≤ 200 mg/kg på tørrstoffbasis 

Sulfataske: ≤ 0,1 % på tørrstoffbasis 

Nikkel: ≤ 2,0 mg/kg på tørrstoffbasis 

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg på tørrstoffbasis 

Bly: ≤ 1,0 mg/kg på tørrstoffbasis 

Lakto-N-neotetraose 

(syntetisk) 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoksy-β-D-glukopyranosyl-(1→3)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranose 

Kjemisk formel: C26H45NO21 

CAS-nr.: 13007-32-4 

Molekylvekt: 707,63 g/mol 

Beskrivelse: 

Lakto-N-neotetraose er et hvitt til hvitaktig pulver. Framstilles ved en kjemisk synteseprosess og isoleres ved krystallisering. 

Renhet: 

Innhold (vannfritt): ≥ 96 % 

D-laktose: ≤ 1,0 % 

Lakto-N-triose II: ≤ 0,3 % 

Lakto-N-neotetraosefruktose-isomer: ≤ 0,6 % 

pH (20 °C, 5 % løsning): 5,0–7,0 

Vann: ≤ 9,0 % 

Sulfataske: ≤ 0,4 % 

Eddiksyre: ≤ 0,3 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Løsemiddelrester (metanol, 2-propanol, metylacetat, aceton): ≤ 50 mg/kg enkeltvis, ≤ 200 mg/kg i kombinasjon 

Proteinrester: ≤ 0,01 % 

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg 

Nikkel: ≤ 3,0 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 500 KDE/g 

Gjær: ≤ 10 KDE/g 

Mugg: ≤ 10 KDE/g 

Endotoksinrester: ≤ 10 EU/mg 

Lakto-N-neotetraose 

(mikrobiell kilde) 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoksy-β-D-glukopyranosyl-(1→3)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranose 

Kjemisk formel: C26H45NO21 

CAS-nr.: 13007-32-4 

Molekylvekt: 707,63 g/mol 

Kilde: 

Genmodifisert stamme av Escherichia coli K-12 

Beskrivelse: 

Lakto-N-neotetraose er et hvitt til hvitaktig pulver som framstilles ved en mikrobiologisk prosess. Lakto-N-neotetraose isoleres ved krystallisering. 

Renhet: 

Innhold (vannfritt): ≥ 92 % 

D-laktose: ≤ 3,0 % 

Lakto-N-triose II: ≤ 3,0 % 

Para-lakto-N-neoheksaose: ≤ 3,0 % 

Lakto-N-neotetraosefruktose-isomer: ≤ 1,0 % 

pH (20 °C, 5 % løsning): 4,0–7,0 

Vann: ≤ 9,0 % 

Sulfataske: ≤ 0,4 % 

Løsemiddelrester (metanol): ≤ 100 mg/kg 

Proteinrester: ≤ 0,01 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 500 KDE/g 

Gjær: ≤ 10 KDE/g 

Mugg: ≤ 10 KDE/g 

Endotoksinrester: ≤ 10 EU/mg 

Bladekstrakt av lusernen 

Medicago sativa 

Beskrivelse/definisjon: 

Lusernen (Medicago sativa L.) bearbeides innen to timer etter innhøsting. Den hakkes og knuses. Ved passering gjennom en oljepresse gir lusernen en fiberholdig 

rest og pressaft (10 % tørrstoff). Tørrstoffet i denne saften inneholder ca. 35 % råprotein. Pressaften (pH 5,8-6,2) nøytraliseres. Forvarming og dampinjeksjon 

muliggjør koagulering av proteiner forbundet med karotenoid- og klorofyllpigmenter. Proteinutfellingen separeres ved sentrifugering og tørkes deretter. Etter 

tilsetting av askorbinsyre granuleres proteinkonsentratet av lusernen og lagres i nøytralgass eller ved kaldlagring. 

Sammensetning: 

Protein: 45–60 % 

Fett: 9–11 % 

Frie karbohydrater (løselige fibrer): 1–2 % 

Polysakkarider (uløselige fibrer): 11–15 % 

Herunder cellulose: 2–3 % 

Mineraler: 8–13 % 

Saponiner: ≤ 1,4 % 

Isoflavoner: ≤ 350 mg/kg 

Coumestrol: ≤ 100 mg/kg 

Fytater: ≤ 200 mg/kg 

L-kanavanin: ≤ 4,5 mg/kg 

Lykopen Beskrivelse/definisjon: 

Syntetisk lykopen framstilles ved Wittig-kondensering av syntetiske mellomprodukter som ofte brukes ved framstilling av andre karotenoider som brukes i 

næringsmidler. Syntetisk lykopen består av ≥ 96 % lykopen og små mengder av andre beslektede karotenoidbestanddeler. Lykopen tilbys enten i pulverform i en 

passende matrise eller som en oljedispersjon. Fargen er mørkerød eller rødfiolett. Antioksiderende beskyttelse må sikres. 

Kjemisk betegnelse: Lykopen 

CAS-nr.: 502-65-8 (all-trans-lykopen) 

Kjemisk formel: C40H56 

Formelvekt: 536,85 Da 



   

 

2
8

.5
.2

0
2
0

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 3

6
/2

7
7
 

 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Lykopen fra Blakeslea trispora Beskrivelse/definisjon: 

Renset lykopen fra Blakeslea trispora består av ≥ 95 % lykopen og ≤ 5 % andre karotenoider. Det tilbys enten i pulverform i en passende matrise eller som en 

oljedispersjon. Fargen er mørkerød eller rødfiolett. Antioksiderende beskyttelse må sikres. 

Kjemisk betegnelse: Lykopen 

CAS-nr.: 502-65-8 (all-trans-lykopen) 

Kjemisk formel: C40H56 

Formelvekt: 536,85 Da 

Lykopen fra tomater Beskrivelse/definisjon: 

Renset lykopen fra tomater (Lycopersicon esculantum L.) består av ≥ 95 % lykopen og høyst 5 % andre karotenoider. Det tilbys enten i pulverform i en passende 

matrise eller som en oljedispersjon. Fargen er mørkerød eller rødfiolett. Antioksiderende beskyttelse må sikres. 

Kjemisk betegnelse: Lykopen 

CAS-nr.: 502-65-8 (all-trans-lykopen) 

Kjemisk formel: C40H56 

Formelvekt: 536,85 Da 

Lykopen-oleoharpiks fra 

tomater 

Beskrivelse/definisjon: 

Lykopen-oleoharpiks fra tomater framstilles ved løsemiddelekstraksjon fra modne tomater (Lycopersicon esculentum Mill.) med etterfølgende fjerning av 

løsemiddelet. Det dannes en rød til mørkebrun, tyktflytende, klar væske. 

Lykopen i alt: 5–15 % 

hvorav trans-lykopen: 90–95 % 

Karotenoider i alt (beregnet som lykopen): 6,5–16,5 % 

Andre karotenoider: 1,75 % 

(Fytoen/fytofluen/β-karoten): (0,5–0,75/0,4–0,65/0,2–0,35 %) 

Tokoferoler i alt: 1,5–3,0 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: 13–20 % 

Fettsyrer i alt: 60–75 % 

Vann (Karl Fischer): ≤ 0,5 % 

Magnesiumsitratmalat Beskrivelse/definisjon: 

Magnesiumsitratmalat er et hvitt til gulhvitt, amorft pulver. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Kjemisk formel: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2 

Kjemisk betegnelse: Pentamagnesium-di-(2-hydroksybutandioat)-di-(2-hydroksypropan-1,2,3-trikarboksylat) 

CAS-nr.: 1259381-40-2 

Molekylvekt: 763,99 dalton (vannfritt) 

Løselighet: Lett løselig i vann (ca. 20 g i 100 ml) 

Beskrivelse av fysisk tilstand: Amorft pulver 

Magnesiuminnhold: 12,0–15,0 % 

Tap ved tørking (120 °C i 4 timer): ≤ 15 % 

Farge (fast form): Hvitt til gulhvitt 

Farge (20 % vandig løsning): Fargeløs til gulaktig 

Utseende (20 % vandig løsning): Klar løsning 

pH (20 % vandig løsning): Ca. 6,0 

Urenheter: 

Klorid: ≤ 0,05 % 

Sulfat: ≤ 0,05 % 

Arsen: ≤ 3,0 ppm 

Bly: ≤ 2,0 ppm 

Kadmium: ≤ 1 ppm 

Kvikksølv: ≤ 0,1 ppm 

Ekstrakt av magnoliabark Beskrivelse/definisjon: 

Ekstrakt av magnoliabark framstilles av barken på planten Magnolia officinalis L. ved hjelp av superkritisk karbondioksid. Barken vaskes og ovnstørkes for å 

redusere fuktigheten før knusing og ekstraksjon med superkritisk karbondioksid. Ekstrakten oppløses i medisinsk etanol og krystalliseres på nytt for å avgi ekstrakt 

av magnoliabark. 

Ekstrakt av magnoliabark består hovedsakelig av to fenolforbindelser: magnolol og honokiol. 

Utseende: Lysebrunt pulver 

Renhet: 

Magnolol: ≥ 85,2 % 

Honokiol: ≥ 0,5 % 

Magnolol og honokiol: ≥ 94 % 

Eudesmol i alt: ≤ 2 % 

Vanninnhold: 0,50 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Tungmetaller: 

Arsen (ppm): ≤ 0,5 

Bly (ppm): ≤ 0,5 

Metyleugenol (ppm): ≤ 10 

Tubokurarin (ppm): ≤ 2,0 

Alkaloider i alt (ppm): ≤ 100 

Maiskimolje med høyt innhold 

av stoffer som ikke kan 

forsåpes 

Beskrivelse/definisjon: 

Maiskimolje med høyt innhold av stoffer som ikke kan forsåpes, framstilles ved vakuumdestillasjon, og den er forskjellig fra raffinert maiskimolje i 

konsentrasjonen av fraksjonen som ikke kan forsåpes (1,2 g i raffinert maiskimolje og 10 g i «maiskimolje med høyt innhold av stoffer som ikke kan forsåpes»). 

Renhet: 

Stoffer som ikke kan forsåpes: > 9,0 g/100 g 

Tokoferoler: ≥ 1,3 g/100 g 

α-tokoferol (%): 10–25 % 

β-tokoferol (%): < 3,0 % 

γ-tokoferol (%): 68–89 % 

δ-tokoferol (%): < 7,0 % 

Steroler, triterpenalkoholer, metylsteroler: > 6,5 g/100 g 

Fettsyrer i triglyserider: 

Palmitinsyre: 10,0–20,0 % 

Stearinsyre: < 3,3 % 

Oleinsyre: 20,0–42,2 % 

Linolsyre: 34,0–65,6 % 

Linolensyre: < 2,0 % 

Syretall: ≤ 6,0 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 10 mEq O2/kg 

Tungmetaller: 

Jern (Fe): < 1 500 μg/kg 

Kobber (Cu): < 100 μg/kg 

Urenheter: 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) Benzo(a)pyren: < 2 μg/kg 

Behandling med aktivkull kreves for å sikre at polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) ikke anrikes ved framstillingen av «maiskimolje med høyt innhold av 

stoffer som ikke kan forsåpes» 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Metylcellulose Beskrivelse/definisjon: 

Metylcellulose er cellulose framstilt direkte av naturlige stammer av fiberholdig plantemateriale og delvis forestret med metylgrupper 

Kjemisk betegnelse: Cellulosemetyleter 

Kjemisk formel: Polymerene inneholder substituerte anhydroglukoseenheter med følgende generelle formel: 

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), der R1, R2, R3 hver kan være en av følgende: 

— H 

— CH3 eller 

— CH2CH3 

Molekylvekt: Makromolekyler fra ca. 20 000 (n ca. 100) opptil ca. 380 000 g/mol (n ca. 2 000) 

Innhold: Ikke under 25 % og ikke over 33 % metoksylgrupper (-OCH3) og ikke over 5 % hydroksyetoksylgrupper (-OCH2CH2OH) 

Svakt hygroskopisk, hvitt eller svakt gulaktig eller gråaktig, kornet eller fiberholdig pulver, uten lukt og smak 

Løselighet: Sveller i vann til en klar til opaliserende, tyktflytende, kolloidal løsning. Uløselig i etanol, eter og kloroform Løselig i iseddik 

Renhet: 

Tap ved tørking: ≤ 10 % (105 °C, 3 timer) 

Sulfataske: ≤ 1,5 % bestemt ved 800 ± 25 °C 

pH: ≥ 5,0 og ≤ 8,0 (1 % kolloidal løsning) 

Tungmetaller: 

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg 

Bly: ≤ 2,0 mg/kg 

Kvikksølv: ≤ 1,0 mg/kg 

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg 

(6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, 

glukosaminsalt 

Beskrivelse/definisjon: 

Kjemisk betegnelse: N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-heksahydro-5-metyl-4-okso-6-pteridinyl]metyl]amino]benzoyl]-L-glutaminsyre, glukosaminsalt 

Kjemisk formel: C32H51N9O16 

Molekylvekt: 817,80 g/mol (vannfritt) 

CAS-nr.: 1181972-37-1 

Utseende: Kremfarget til lysebrunt pulver 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Renhet: 

Diastereoisomerisk renhet: Minst 99 % av (6S)-5-metyltetrahydrofolsyre 

Glukosamininnhold: 34–46 % i tørrstoffet 

5-metyltetrahydrofolsyreinnhold: 54–59 % i tørrstoffet 

Vann: ≤ 8,0 % 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 2,0 ppm 

Kadmium: ≤ 1,0 ppm 

Kvikksølv: ≤ 0,1 ppm 

Arsen: ≤ 2,0 ppm 

Bor: ≤ 10 ppm 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe mikroorganismer i alt: ≤ 100 KDE/g 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 10g 

Monometylsilantriol (organisk 

silisium) 

Beskrivelse/definisjon: 

Kjemisk betegnelse: 1-metylsilantriol 

Kjemisk formel: CH6O3Si 

Molekylvekt: 94,14 g/mol 

CAS-nr.: 2445-53-6 

Renhet: 

Preparat av organisk silisium (monometylsilantriol) (vandig løsning): 

Surhetsgrad (pH): 6,4–6,8 

Silisium: 100–150 mg Si/l 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 1,0 μg/l 

Kvikksølv: ≤ 1,0 μg/l 

Kadmium: ≤ 1,0 μg/l 

Arsen: ≤ 3,0 μg/l 

Løsemidler: 

Metanol: ≤ 5,0 mg/kg (restinnhold) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Ekstrakt av mycel fra shitake 

(Lentinula edodes) 

Beskrivelse/definisjon: 

Den nye næringsmiddelingrediensen er en steril vandig ekstrakt framstilt av mycel fra Lentinula edodes dyrket ved nedsenket gjæring. Det er en lysebrun, svakt 

uklar væske. 

Lentinan er et β-(1-3)-β-(1-6)-D-glukan som har en molekylvekt på ca. 5 × 105 dalton, en forgreningsgrad på 2/5 og en trippelheliks-tertiærstruktur. 

Renhet/sammensetning av mycelekstrakt fra Lentinula edodes: 

Vanninnhold: 98 % 

Tørrstoff: 2 % 

Fri glukose: < 20 mg/ml 

Samlet proteininnhold(1): < 0,1 mg/ml 

Nitrogenholdige bestanddeler(2): < 10 mg/ml 

Lentinan: 0,8–1,2 mg/ml 

(1) Bradford-metoden 

(2) Kjeldahl-metoden 

Juice av nonifrukt (Morinda 

citrifolia) 

Beskrivelse/definisjon: 

Nonifrukter (frukter av Morinda citrifolia L.) presses. Juicen pasteuriseres. Gjæring kan eventuelt forekomme før eller etter pressing. 

Rubiadin: ≤ 10 μg/kg 

Lucidin: ≤ 10 μg/kg 

Pulver av nonifruktjuice 

(Morinda citrifolia) 

Beskrivelse/definisjon: 

Frø og skall av soltørkede frukter av Morinda citrifolia fjernes. Fruktmassen filtreres for å skille saften fra fruktkjøttet. Tørking av den framstilte saften kan skje på 

én av to måter: 

Enten ved finfordeling ved hjelp av maltdekstriner fra mais: Denne blandingen oppnås ved å la saft og maltdekstriner strømme inn med konstant hastighet. 

Eller ved intensivtørking med zeolitter eller tørking og deretter blanding med et hjelpestoff: Denne prosessen gjør det mulig å tørke saften først og så blande med 

maltdekstriner (samme mengde som ved finfordeling). 

Puré og konsentrat av 

nonifrukt (Morinda citrifolia) 

Beskrivelse/definisjon: 

Frukter av Morinda citrifolia høstes for hånd. Frø og skall kan fjernes mekanisk fra frukten i puréform. Etter pasteurisering pakkes pureen i aseptiske beholdere og 

lagres kaldt. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Morinda citrifolia-konsentrat framstilles av M. citrifolia-puré ved behandling med pektolytiske enzymer (50–60 °C i 1–2 timer). Deretter varmes pureen opp for å 

inaktivere pektinaser for så å avkjøles omgående. Saften separeres i en dekanteringssentrifuge. Deretter samles saften opp og blir pasteurisert før den blir 

konsentrert i en vakuumfordamper fra 6–8 brix-grader til 49–51 brix-grader i det endelige konsentratet. 

Sammensetning: 

Puré: 

Vanninnhold: 89–93 % 

Protein: < 0,6 g/100 g 

Fett: ≤ 0,4 g/100 g 

Aske: < 1,0 g/100 g 

Karbohydrater i alt: 5–10 g/100 g 

Fruktose: 0,5–3,82 g/100 g 

Glukose: 0,5–3,14 g/100 g 

Kostfiber: < 0,5–3 g/100 g 

5,15-dimetylmorindol(1): ≤ 0 254 μg/ml 

Lucidin(1): Ikke påviselig 

Alizarin(1): Ikke påviselig 

Rubiadin(1): Ikke påviselig 

Konsentrat: 

Vanninnhold: 48–53 % 

Protein: 3–3,5 g/100 g 

Fett: < 0,04 g/100 g 

Aske: 4,5–5,0 g/100 g 

Karbohydrater i alt: 37–45 g/100 g 

Fruktose: 9–11 g/100 g 

Glukose: 9–11 g/100 g 

Kostfiber: 1,5–5,0 g/100 g 

5,15-dimetylmorindol(1): ≤ 0,254 μg/ml 

(1) Ved en HPLC-UV-metode utviklet og validert for å analysere antrakinoner i Morinda citrifolia-puré og -konsentrat. Påvisningsgrenser: 2,5 ng/ml (5,15-dimetylmorindol),  

50,0 ng/ml (lucidin), 6,3 ng/ml (alizarin) og 62,5 ng/ml (rubiadin). 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Noniblader (Morinda citrifolia) Beskrivelse/definisjon: 

Etter at bladene til Morinda citrifolia er skåret av, tørkes og ristes de. Produktet har en partikkelstørrelse som varierer fra bladstykker til grovt pulver med innslag 

av finere partikler. Fargen er grønnbrun til brun. 

Renhet/sammensetning: 

Vanninnhold: < 5,2 % 

Protein: 17–20 % 

Karbohydrater: 55–65 % 

Aske: 10–13 % 

Fett: 4–9 % 

Oksalsyre: < 0,14 % 

Garvesyre: < 2,7 % 

5,15-dimetylmorindol: < 47 mg/kg 

Rubiadin: Ikke påviselig, ≤ 10 μg/kg 

Lucidin: Ikke påviselig, ≤ 10 μg/kg 

Pulver av nonifrukt (Morinda 

citrifolia) 

Beskrivelse/definisjon: 

Nonifruktpulver framstilles av moste nonifrukter (Morinda citrifolia L.) ved frysetørking. Fruktene moses, og frøene fjernes. Etter frysetørking der vannet fjernes 

fra nonifruktene, males resten av nonifruktmassen til et pulver og innkapsles. 

Renhet/sammensetning 

Vanninnhold: 5,3–9 % 

Protein: 3,8–4,8 g/100 g 

Fett: 1–2 g/100 g 

Aske: 4,6–5,7 g/100 g 

Karbohydrater i alt: 80–85 g/100 g 

Fruktose: 20,4–22,5 g/100 g 

Glukose: 22–25 g/100 g 

Kostfiber: 15,4–24,5 g/100 g 

5,15-dimetylmorindol(1): ≤ 2,0 μg/ml 

(1) Ved en HPLC-UV-metode utviklet og validert for å analysere antrakinoner i Morinda citrifolia-fruktpulver. Påvisningsgrenser: 2,5 ng/ml (5,15-dimetylmorindol) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Mikroalgen Odontella aurita Silisium: 3,3 % Krystallinsk silisiumoksid: Høyst 0,1–0,3 % som urenhet 

Olje anriket med 

fytosteroler/fytostanoler 

Beskrivelse/definisjon: 

Olje anriket med fytosteroler/fytostanoler består av en oljefraksjon og en fytosterolfraksjon. 

Asylglyserolfordeling: 

Frie fettsyrer (uttrykt som oleinsyre): ≤ 2,0 % 

Monoasylglyseroler (MAG): ≤ 10 % 

Diasylglyseroler (DAG): ≤ 25 % 

Triasylglyseroler (TAG): Resten 

Fytosterolfraksjon: 

β-sitosterol: ≤ 80 % 

β-sitostanol: ≤ 15 % 

Campesterol: ≤ 40 % 

Campestanol: ≤ 5,0 % 

Stigmasterol: ≤ 30 % 

Brassicasterol: ≤ 3,0 % 

Andre steroler/stanoler: ≤ 3,0 % 

Andre: 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,5 % 

Peroksidtall: < 5,0 meq/kg 

Transfettsyrer: ≤ 1 % 

Forurensning/renhet (GC-FID eller tilsvarende metode) av fytosteroler/fytostanoler: 

Fytosteroler og fytostanoler ekstrahert fra andre kilder enn vegetabilsk olje egnet til konsum skal ikke inneholde forurensende stoffer, som best oppnås ved en 

renhet på over 99 %. 

Olje ekstrahert av blekksprut Syretall: ≤ 0,5 KOH/g olje 

Peroksidtall: ≤ 5 meq O2/kg olje 

p-anisidin-verdi: ≤ 20 

Kuldeprøving ved 0 °C: ≤ 3 timer 

Vanninnhold: ≤ 0,1 % (m/m) 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 5,0 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

Dokosaheksaensyre: ≥ 20 % 

Eikosapentaensyre: ≥ 10 % 

Høytrykkspasteuriserte 

fruktbaserte tilberedninger 

Parameter Mål Merknader 

Lagring av frukt før høytrykksbehandling Minst 15 dager ved -20 °C Frukt høstet og lagret i forbindelse med god/hygienisk landbruks- 

og framstillingspraksis 

Frukttilsetning 40 %–60 % tint frukt Frukt homogenisert og tilsatt andre ingredienser 

pH 3,2 til 4,2  

O Brix 7 til 42 Sikret ved tilsatt sukker 

aw < 0,95 Sikret ved tilsatt sukker 

Endelig lagring Høyst 60 dager ved høyst +5 °C Tilsvarer lagringsforhold for konvensjonelt bearbeidet produkt 

Fosfatert maisstivelse Beskrivelse/definisjon: 

Fosfatert maisstivelse (fosfatert distivelsesfosfat) er en kjemisk modifisert resistent stivelse framstilt av stivelse med høyt amyloseinnhold ved en kombinasjon av 

kjemiske behandlinger der det dannes fosfatforbindelser mellom karbohydratrester og forestrede hydroksylgrupper. 

Den nye næringsmiddelingrediensen er et hvitt eller nesten hvitt pulver. 

CAS-nr.: 11120-02-8 

Kjemisk formel: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y 

N = antall glukoseenheter, x, y = substitusjonsgrader 

De kjemiske egenskapene til fosfatert distivelsesfosfat: 

Tap ved tørking: 10–14 % 

pH: 4,5–7,5 

Kostfiber: ≥ 70 % 

Stivelse: 7–14 % 

Protein: ≤ 0,8 % 

Lipider: ≤ 0,8 % 

Restinnhold av bundet fosfor: ≤ 0,4 % (som fosfor) «mais med høyt amyloseinnhold» som kilde 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Fosfatidylserin fra fosfolipider 

fra fisk 

Beskrivelse/definisjon: 

Den nye næringsmiddelingrediensen er et gult til brunt pulver. Fosfatidylserin framstilles av fosfolipider fra fisk ved en enzymatisk transfosforylering med 

aminosyren L-serin. 

Spesifikasjon av fosfatidylserinprodukt framstilt av fosfolipider fra fisk: 

Vanninnhold: < 5,0 % 

Fosfolipider: ≥ 75 % 

Fosfatidylserin: ≥ 35 % 

Glyserider: < 4,0 % 

Fri L-serin: < 1,0 % 

Tokoferoler: < 0,5 %(1) 

Peroksidtall: < 5,0 meq O2/kg 

(1) Tokoferoler kan tilsettes som antioksidanter i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 1129/2011. 

Fosfatidylserin fra fosfolipider 

fra soya 

Beskrivelse/definisjon: 

Den nye næringsmiddelingrediensen er et hvitaktig til lysegult pulver. Den er også tilgjengelig i flytende form med en klar brun til oransje farge. Væskeformen 

inneholder middels lange triasylglyseridkjeder (MCT) som bærestoff. Den har lavere innhold av fosfatidylserin som følge av betydelige mengder olje (MCT). 

Fosfatidylserin fra fosfolipider fra soya framstilles ved enzymatisk transfosfatidylering av soyalecitin med høyt innhold av fosfatidylkolin med aminosyren L-serin. 

Fosfatidylserin består av et glyserofosfatskjelett konjugert med to fettsyrer og L-serin via en fosfodiesterbinding. 

Egenskaper ved fosfatidylserin fra fosfolipider fra soya: 

Pulverform: 

Vanninnhold: < 2,0 % 

Fosfolipider: ≥ 85 % 

Fosfatidylserin: ≥ 61 % 

Glyserider: < 2,0 % 

Fri L-serin: < 1,0 % 

Tokoferoler: < 0,3 % 

Fytosteroler: < 0,2 % 

Flytende form: 

Vanninnhold: < 2,0 % 

Fosfolipider: ≥ 25 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Fosfatidylserin: ≥ 20 % 

Glyserider: Ikke relevant 

Fri L-serin: < 1,0 % 

Tokoferoler: < 0,3 % 

Fytosteroler: < 0,2 % 

Fosfolipidprodukt som 

inneholder like mengder 

fosfatidylserin og fosfatidsyre 

Beskrivelse/definisjon: 

Produktet framstilles ved enzymatisk omdanning av soyalecitin. Fosfolipidproduktet er et svært konsentrert, gulbrunt pulver av fosfatidylserin og fosfatidsyre i like 

mengder. 

Produktspesifikasjon: 

Vanninnhold: ≤ 2,0 % 

Fosfolipider i alt: ≥ 70 % 

Fosfatidylserin: ≥ 20 % 

Fosfatidsyre: ≥ 20 % 

Glyserider: ≤ 1,0 % 

Fri L-serin: ≤ 1,0 % 

Tokoferoler: ≤ 0,3 % 

Fytosteroler: ≤ 2,0 % 

Silisiumdioksid brukes med et innhold på høyst 1,0 % 

Fosfolipider fra eggeplomme 85 % og 100 % rene fosfolipider fra eggeplomme 

Fytoglykogen Beskrivelse: Hvitt til hvitaktig pulver som er et luktfritt, fargeløst, smakløst polysakkarid framstilt av ikke-genmodifisert sukkermais ved hjelp av konvensjonelle 

teknikker for bearbeiding av næringsmidler 

Definisjon: Glukosepolymer (C6H12O6)n med lineære forbindelser av α(1 – 4)-glykosidbindinger forgrenet ved hver 8. til 12. glukoseenhet ved α(1 – 6) 

-glykosidbindinger 

Spesifikasjoner: 

Karbohydrater: 97 % 

Sukker: 0,5 % 

Fiber: 0,8 % 

Fett: 0,2 % 

Protein: 0,6 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Fytosteroler/fytostanoler Beskrivelse/definisjon: 

Fytosteroler og fytostanoler er steroler og stanoler som er ekstrahert fra planter og kan forekomme som frie steroler og stanoler eller være forestret med 

spisefettsyrer. 

Sammensetning (GC-FID eller tilsvarende metode): 

β-sitosterol: < 81 % 

β-sitostanol: < 35 % 

Campesterol: < 40 % 

Campestanol: < 15 % 

Stigmasterol: < 30 % 

Brassicasterol: < 3,0 % 

Andre steroler/stanoler: < 3,0 % 

Forurensning/renhet (GC-FID eller tilsvarende metode): 

Fytosteroler og fytostanoler ekstrahert fra andre kilder enn vegetabilsk olje egnet til konsum skal ikke inneholde forurensende stoffer, hvilket oppnås best ved en 

renhet på over 99 % i fytosterol-/fytostanolingrediensen. 

Plommekjerneolje Beskrivelse/definisjon: 

Plommekjerneolje er en vegetabilsk olje framstilt ved kaldpressing av plommekjerner (Prunus domestica). 

Sammensetning: 

Oleinsyre (C18:1): 68 % 

Linolsyre (C18:2): 23 % 

γ-tokoferol: 80 % av tokoferoler i alt 

β-sitosterol: 80–90 % av steroler i alt 

Triolein: 40–55 % av triglyserider 

Hydrogencyanid: Høyst 5 mg/kg olje 

Potetprotein (koagulert) og 

hydrolysater av det 

Tørrstoff: ≥ 800 mg/g 

Protein (N * 6,25): ≥ 600 mg/g (tørrstoff) 

Aske: ≤ 400 mg/g (tørrstoff) 

Glykoalkaloid (i alt): ≤ 150 mg/kg 

Lysinoalanin (i alt): ≤ 500 mg/kg 

Lysinoalanin (fritt): ≤ 10 mg/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Prolyloligopeptidase 

(enzympreparat) 

Enzymspesifikasjon: 

Systematisk navn: Prolyloligopeptidase 

Synonymer: Prolylendopeptidase, prolinspesifikk endopeptidase, endoprolylpeptidase 

Molekylvekt: 66 kDa 

EC-nummer: EC 3.4.21.26 

CAS-nummer: 72162-84-6 

Kilde: En genmodifisert stamme av Aspergillus niger (GEP-44) 

Beskrivelse: Prolyloligopeptidase er tilgjengelig som et enzympreparat som inneholder ca. 30 % maltdekstrin. 

Spesifikasjoner for enzympreparatet av prolyloligopeptidase: 

Aktivitet: > 580 000 PPI(1)/g (> 34,8 PPU(2)/g) 

Utseende: Mikrogranulat 

Farge: Hvitaktig til guloransje. Fargen kan variere fra parti til parti 

Tørrstoff: > 94 % 

Gluten: < 20 ppm 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 1,0 mg/kg 

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg 

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg 

Kvikksølv: ≤ 0,1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet aerobt kimtall: ≤ 103 KDE/g 

Gjær og mugg i alt: ≤ 102 KDE/g 

Sulfittreduserende anaerobe bakterier: ≤ 30 KDE/g 

Enterobacteriaceae: < 10 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 25 g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist i 10 g 

Pseudomonas aeruginosa: Ikke påvist i 10 g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist i 25 g 

Antimikrobiell aktivitet: Ingen 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Mykotoksiner: Under påvisningsgrenser: Aflatoksin B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), samlet aflatoksininnhold (< 2,0 μg/kg), okratoksin A (< 0,20 μg/kg), T-2-

toksin (< 5 μg/kg), zearalenon (< 2,5 μg/kg), fumonisin B1 og B2 (< 2,5 μg/kg) 

(1) PPI – Protease Picomole International 

(2) PPU – Prolyl Peptidase Units eller Proline Protease Units 

Proteinekstrakt fra svinenyrer Beskrivelse/definisjon: 

Proteinekstrakten framstilles av homogeniserte svinenyrer ved en kombinasjon av saltutfelling og hurtigsentrifugering. Den oppnådde utfellingen inneholder 

hovedsakelig proteiner med 7 % av enzymet diaminoksidase (EC-nr. 1.4.3.22) og resuspenderes i et fysiologisk buffersystem. Den framstilte svinenyreekstrakten 

formes som innkapslede syreresistente pellets som kan nå fram til aktive steder i fordøyelsessystemet. 

Råvare: 

Spesifikasjon: Proteinekstrakt av svinenyre med naturlig innhold av diaminoksidase (DAO): 

Fysisk tilstand: Flytende 

Farge: Brunaktig 

Utseende: Svakt uklar løsning 

pH-verdi: 6,4–6,8 

Enzymaktivitet: > 2 677 kHDU DAO/ml (DAO REA (DAO radioekstraksjonsdose)) 

Mikrobiologiske kriterier: 

Brachyspira spp.: Negativ (sanntids-PCR) 

Listeria monocytogenes: Negativ (sanntids-PCR) 

Staphylococcus aureus: < 100 KDE/g 

Influensa A: Negativ (revers transkriptase-PCR i sanntid) 

Escherichia coli: < 10 KDE/g 

Aerobe mikroorganismer i alt: < 105 KDE/g 

Gjær og mugg: < 105 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 10g 

Gallesaltresistente enterobakterier: < 104 KDE/g 

Sluttprodukt: 

Spesifikasjon: Proteinekstrakt av svinenyre med naturlig innhold av DAO (EC-nr. 1.4.3.22) i syreresistent form: 

Fysisk tilstand: Fast 

Farge: Gulgrå 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Utseende: Mikropellets 

Enzymaktivitet: 110–220 kHDU DAO/g pellet (DAO REA (DAO radioekstraksjonsdose)) 

Syrestabilitet 15 min 0,1M HCl etterfulgt av 60 min Borat pH = 9,0: > 68 kHDU DAO/g pellet (DAO REA (DAO radioekstraksjonsdose)) 

Fuktighet: < 10 % 

Staphylococcus aureus: < 100 KDE/g 

Escherichia coli: < 10 KDE/g 

Aerobe mikroorganismer i alt: < 104 KDE/g 

Gjær/mugg i alt: < 103 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 10g 

Gallesaltresistente enterobakterier: < 102 KDE/g 

Rapsolje med høyt innhold av 

stoffer som ikke kan forsåpes 

Beskrivelse/definisjon: 

«Rapsolje med høyt innhold av stoffer som ikke kan forsåpes» framstilles ved vakuumdestillasjon, og den er forskjellig fra raffinert rapsolje i konsentrasjonen av 

fraksjonen som ikke kan forsåpes (1 g i raffinert rapsolje og 9 g «rapsolje med høyt innhold av stoffer som ikke kan forsåpes»). Det er en mindre reduksjon av 

triglyserider som inneholder enumettede og flerumettede fettsyrer. 

Renhet: 

Stoffer som ikke kan forsåpes: > 7,0 g/100 g 

Tokoferoler: > 0,8 g/100 g 

α-tokoferol (%): 30–50 % 

γ-tokoferol (%): 50–70 % 

δ-tokoferol (%): < 6,0 % 

Steroler, triterpenalkoholer, metylsteroler: > 5,0 g/100 g 

Fettsyrer i triglyserider: 

Palmitinsyre: 3–8 % 

Stearinsyre: 0,8–2,5 % 

oleinsyre: 50–70 % 

Linolsyre: 15–28 % 

Linolensyre: 6–14 % 

Erukasyre: < 2,0 % 

Syretall: ≤ 6,0 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 10 mEq O2/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Tungmetaller: 

Jern (Fe): < 1 000 μg/kg 

Kobber (Cu): < 100 μg/kg 

Urenheter: 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) Benzo(a)pyren: < 2 μg/kg 

Behandling med aktivkull kreves for å sikre at polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) ikke anrikes ved framstilling av «rapsolje med høyt innhold av 

stoffer som ikke kan forsåpes». 

Rapsfrøprotein Definisjon: 

Rapsfrøprotein er en vandig proteinrik ekstrakt av presskaker av rapsfrø fra ikke-genmodifiserte Brassica napus L. og Brassica rapa L. 

Beskrivelse: 

Hvitt til hvitaktig spraytørket pulver 

Samlet proteininnhold: ≥ 90 % 

Løselig protein: ≥ 85 % 

Vanninnhold: ≤ 7,0 % 

Karbohydrater: ≤ 7,0 % 

Fett: ≤ 2,0 % 

Aske: ≤ 4,0 % 

Fiber: ≤ 0,5 % 

Glukosinolater i alt: ≤ 1 mmol/kg 

Renhet: 

Fytat i alt: ≤ 1,5 % 

Bly: ≤ 0,5 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g 

Antall aerobe bakterier: < 10 000 KDE/g 

Samlet antall koliforme bakterier: ≤ 10 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 10 g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Trans-resveratrol Beskrivelse/definisjon: 

Syntetisk trans-resveratrol er hvitaktige til beige krystaller. 

Kjemisk betegnelse: 5-[(E)-2-(4-hydroksyfenyl)etenyl]benzen-1,3-diol 

Kjemisk formel: C14H12O3 

Molekylvekt: 228,25 Da 

CAS-nr.: 501-36-0 

Renhet: 

Trans-resveratrol: ≥ 98 %–99 % 

Biprodukter (beslektede stoffer) i alt: ≤ 0,5 % 

Ethvert beslektet stoff: ≤ 0,1 % 

Sulfataske: ≤ 0,1 % 

Tap ved tørking: ≤ 0,5 % 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 1,0 ppm 

Kvikksølv: ≤ 0,1 ppm 

Arsen: ≤ 1,0 ppm 

Urenheter: 

Diisopropylamin: ≤ 50 mg/kg 

Mikrobiell kilde: En genmodifisert stamme av Saccharomyces cerevisiae 

Utseende: Hvitaktig til svakt gulaktig pulver 

Partikkelstørrelse: 100 % mindre enn 62,23 μm 

Trans-resveratrolinnhold: Minst 98 % m/m (tørrvektbasis) 

Aske: Høyst 0,5 % m/m 

Vanninnhold: Høyst 3 % m/m 

Hanekamekstrakt Beskrivelse/definisjon: 

Hanekamekstrakt framstilles av Gallus gallus ved enzymatisk hydrolyse av hanekam og etterfølgende filtrering, konsentrasjon og utfelling. De viktigste 

bestanddelene i hanekamekstrakten er glykosaminoglykanene hyaluronsyre, kondroitinsulfat A og dermatansulfat (kondroitinsulfat B). Hvitt eller nesten hvitt 

hygroskopisk pulver 

Hyaluronsyre: 60–80 % 

Kondroitinsulfat A: ≤ 5,0 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Dermatansulfat (kondroitinsulfat B): ≤ 25 % 

pH: 5,0–8,5 

Renhet: 

Klorider: ≤ 1,0 % 

Nitrogen: ≤ 8,0 % 

Tap ved tørking: (105 °C i 6 timer): ≤ 10 % 

Tungmetaller: 

Kvikksølv: ≤ 0,1 mg/kg 

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg 

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg 

Krom: ≤ 10 mg/kg 

Bly: ≤ 0,5 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall levedyktige aerobe bakterier i alt: ≤ 102 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 

Salmonella: Ikke påvist i 1 g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist i 1 g 

Pseudomonas aeruginosa: Ikke påvist i 1g 

Sacha inchi-olje fra Plukenetia 

volubilis 

Beskrivelse/definisjon: 

Sacha inchi-olje er en 100 % kaldpresset vegetabilsk olje fra frø av Plukenetia volubiis L. Den er en gjennomsiktig, flytende og blank olje ved romtemperatur. Den 

har en fruktig, lett smak av grønne grønnsaker uten uønsket bismak. 

Utseende, klarhet, glans, farge: Flytende ved romtemperatur, klar, skinnende gullgul 

Lukt og smak: Frukt- og grønnsaklignende uten uønsket bismak eller lukt 

Renhet: 

Vann og flyktige stoffer: < 0,2 g/100 g 

Urenheter som er uløselige i heksan: < 0,05 g/100 g 

Oleinsyre: < 2,0 g/100 g 

Peroksidtall: < 15 meq O2/kg 

Transfettsyrer: < 1,0 g/100 g 

Umettede fettsyrer i alt: > 90 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Omega 3-alfa-linolensyre (ALA): > 45 % 

Mettede fettsyrer: < 10 % 

Ingen transfettsyrer: (< 0,5 %) 

Ingen erukasyre (< 0,2 %) 

Mer enn 50 % trilinolenin- og dilinolenin-triglyserider 

Sammensetning og innhold av fytosteroler 

Ikke noe kolesterol (< 5,0 mg/100 g) 

Salatrim Beskrivelse/definisjon: 

Salatrim er et internasjonalt anerkjent akronym for kort- og langkjedede asyltriglyseridmolekyler. Salatrim framstilles ved ikke-enzymatisk innbyrdes forestring av 

triacetin, tripropionin, tributyrin eller blandinger av disse med hydrogenert rapsolje, soyabønner, bomullsfrø eller solsikkeolje. Beskrivelse: Klar, svakt ravfarget 

væske til et svakt farget, voksaktig fast stoff ved romtemperatur. Fri for partikler og uten fremmed eller harsk lukt. 

Fordeling av glyserolestere: 

Triasylglyseroler: > 87 % 

Diasylglyseroler: ≤ 10 % 

Monoasylglyseroler: ≤ 2,0 % 

Fettsyresammensetning: 

Molprosent LCFA (langkjedede fettsyrer): 33–70 % 

Molprosent SCFA (kortkjedede fettsyrer): 30–67 % 

Mettede langkjedede fettsyrer: < 70 vektprosent 

Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

Frie fettsyrer som oleinsyre: ≤ 0,5 % 

Triasylglyserolprofil: 

Triestere (korte/lange på mellom 0,5 og 2,0): ≥ 90 % 

Triestere (korte/lange = 0): ≤ 10 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 1,0 % 

Vanninnhold: ≤ 0,3 % 

Aske: ≤ 0,1 % 

Farge: ≤ 3,5 rød (Lovibond) 

Peroksidtall: ≤ 2,0 meq/kg 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Olje fra Schizochytrium sp. 

med høyt innhold av DHA og 

EPA 

Syretall: ≤ 0,5 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg olje 

Oksidasjonsstabilitet: For alle næringsmidler som inneholder olje av Schizochytrium sp. med høyt innhold av DHA og EPA, bør oksidasjonsstabilitet dokumenteres 

ved relevant og anerkjent nasjonal/internasjonal prøvingsmetode (f.eks. AOAC) 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,05 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 4,5 % 

Transfettsyrer: ≤ 1 % 

DHA-innhold: ≥ 22,5 % 

EPA-innhold: ≥ 10 % 

Olje fra Schizochytrium sp. 

(ATCC PTA-9695) 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg olje 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 3,5 % 

Transfettsyrer: ≤ 2,0 % 

Frie fettsyrer: ≤ 0,4 % 

Dokosapentaensyre (DPA) n-6: ≤ 7,5 % 

DHA-innhold: ≥ 35 % 

Olje fra Schizochytrium sp. Syretall: ≤ 0,5 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg olje 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,05 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 4,5 % 

Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

DHA-innhold: ≥ 32,0 % 

Olje fra Schizochytrium sp. 

(T18) 

Syretall: ≤ 0,5 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg olje 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,05 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 3,5 % 

Transfettsyrer: ≤ 2,0 % 

Frie fettsyrer: ≤ 0,4 % 

DHA-innhold: ≥ 35 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Ekstrakt av gjærede 

soyabønner 

Beskrivelse/definisjon: 

Ekstrakt av gjærede soyabønner er et luktfritt, melkehvitt pulver. Den består av 30 % pulverisert ekstrakt av gjærede soyabønner og 70 % resistent dekstrin (som 

bærestoff) fra maisstivelse, som tilsettes under bearbeidingen. Vitamin K2 fjernes i produksjonsprosessen. 

Ekstrakten av gjærede soyabønner inneholder nattokinase isolert fra natto, et næringsmiddel framstilt ved gjæring av ikke-genmodifiserte soyabønner (Glycine max 

(L.)) med en utvalgt stamme av Bacillus subtilis var. natto. 

Nattokinaseaktivitet: 20 000–28 000 fibrinnedbrytningsenheter/g(1) 

Identitet: Kan bekreftes 

Tilstand: Ingen ubehagelig smak eller lukt 

Tap ved tørking: ≤ 10 % 

Vitamin K2: ≤ 0,1 mg/kg 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 5,0 mg/kg 

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall levedyktige aerobe bakterier i alt: ≤ 103 KDE(3)/g 

Gjær og mugg: ≤ 102 KDE/g 

Koliforme bakterier: ≤ 30 KDE/g 

Sporedannende bakterier: ≤ 10 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 25 g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Listeria: Ikke påvist i 25 g 

(1) Metode som beskrevet av Takaoka et al. (2010). 

Hvetekimekstrakt (Triticum 

aestivum) med høyt spermidin-

innhold 

Beskrivelse/definisjon: 

Hvetekimekstrakt med høyt spermidininnhold framstilles av ugjæret, ikke-spirende hvetekim (Triticum aestivum) ved en fast/flytende ekstraksjon rettet mot særlig, 

men ikke utelukkende, polyaminer. 

Spermidin: 0,8–2,4 mg/g 

Spermin: 0,4–1,2 mg/g 

Spermidintriklorid: < 0,1 μg/g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Putrescin: < 0,3 mg/g 

Kadaverin: < 0,1 μg/g 

Mykotoksiner: 

Aflatoksiner (i alt): < 0,4 μg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe bakterier i alt: < 10 000 KDE/g 

Gjær og mugg: < 100 KDE/g 

Escherichia coli: < 10 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist i 25g 

Sucromalt Beskrivelse/definisjon: 

Sucromalt er en kompleks blanding av sakkarider som framstilles av sukrose og stivelseshydrolysat ved hjelp av en enzymatisk reaksjon. I denne prosessen bindes 

glukoseenheter til sakkarider fra stivelseshydrolysat ved hjelp av et enzym framstilt av bakterien Leuconostoc citreum eller ved hjelp av en rekombinant stamme av 

produksjonsorganismen Bacillus licheniformis. De oligosakkaridene som oppstår, kjennetegnes ved forekomsten av α-(1→6) og α-(l→3)-glykosidbindinger. 

Resultatet er en blanding som i tillegg til disse oligosakkaridene, inneholder hovedsakelig fruktose, men også disakkaridet leukrose og andre disakkarider. 

Faste stoffer i alt: 75–80 % 

Vanninnhold: 20–25 % 

Sulfatase: Høyst 0,05 % 

pH: 3,5–6,0 

Ledningsevne: < 200 (30 %) 

Nitrogen: < 10 ppm 

Fruktose: 35–45 % tørrvekt 

Leukrose: 7–15 % tørrvekt 

Andre disakkarider: Høyst 3 % 

Høyere sakkarider: 40–60 % tørrvekt 

Fiber av sukkerrør Beskrivelse/definisjon: 

Sukkerrørfiber framstilles av den tørre celleveggen eller den fiberholdige resten som er igjen etter uttrekk eller ekstraksjon av sukkersaft fra sukkerrør (av 

genotypen Saccharum). Den består hovedsakelig av cellulose og hemicellulose. 

Produksjonsprosessen består av flere trinn, herunder flising, alkalisk oppslutning, fjerning av ligniner og andre bestanddeler som ikke er celluloseholdige, bleking 

av rensede fibrer, vasking med syre og nøytralisering. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Vanninnhold: ≤ 7,0 % 

Aske: ≤ 0,3 % 

Kostfibrer i alt (AOAC) på tørrstoffbasis (alle uløselige): ≥ 95 % 

hvorav hemicellulose (20-25 %) og cellulose (70-75 %) 

Silisiumoksid (ppm): ≤ 200 

Protein: 0,0 % 

Fett: Spor 

pH: 4–7 

Tungmetaller: 

Kvikksølv (ppm): ≤ 0,1 

Bly (ppm): ≤ 1,0 

Arsen (ppm): ≤ 1,0 

Kadmium (ppm): ≤ 0,1 

Mikrobiologiske kriterier: 

Gjær og mugg (KDE/g): ≤ 1 000 

Salmonella: Ikke påvist 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist 

Ekstrakt av solsikkeolje Beskrivelse/definisjon: 

Solsikkeekstrakt framstilles ved en konsentrasjonsfaktor på 10 av en fraksjon av raffinert solsikkeolje som ikke kan forsåpes, ekstrahert av frø fra solsikkeplanten, 

Helianthus annuus L. 

Sammensetning: 

Oleinsyre (C18:1): 20 % 

Linolsyre (C18:2): 70 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: 8,0 % 

Fytosteroler: 5,5 % 

Tokoferoler: 1,1 % 

Tørket mikroalge (Tetraselmis 

chuii) 

Beskrivelse/definisjon: 

Det tørkede produktet framstilles av den marine mikroalgen Tetraselmis chuii, som tilhører familien Chlorodendraceae, og dyrkes i sterilt sjøvann i lukkede 

fotobioreaktorer isolert fra luften utenfor. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Renhet/sammensetning: 

Identifisert ved hjelp av nukleær markør rDNA 18 S (sekvensanalyse av minst 1 600 basepar) i NCBI-databasen (National Centre for Biotechnology Information): 

Ikke under 99,9 % 

Fuktighet: ≤ 7,0 % 

Proteiner: 35–40 % 

Aske: 14–16 % 

Karbohydrater: 30–32 % 

Fiber: 2–3 % 

Fett: 5–8 % 

Mettede fettsyrer: 29–31 % av samlet fettsyreinnhold 

Enumettede fettsyrer: 21–24 % av samlet fettsyreinnhold 

Flerumettede fettsyrer: 44–49 % av samlet fettsyreinnhold 

Jod: ≤ 15 mg/kg 

Therapon barcoo/Scortum Beskrivelse/definisjon: 

Scortum/Therapon barcoo er en fiskeart i familien Terapontidae. Det er en endemisk ferskvannsart fra Australia. Den blir nå oppdrettet i fiskeoppdrettsanlegg. 

Taksonomisk identifikasjon: Klasse: Actinopterygii > orden: Perciformes > familie: Terapontidae > slekt: Therapon eller Scortum barcoo 

Fiskekjøttets sammensetning: 

Protein (%): 18–25 

Vanninnhold (%): 65–75 

Aske (%): 0,5–2,0 

Energi (kJ/kg): 6 000–11 500 

Karbohydrater (%): 0,0 

Fett (%): 5–15 

Fettsyrer (mg FA/g filet): 

Σ PUFA n-3: 1,2–20,0 

Σ PUFA n-6: 0,3–2,0 

PUFA n-3/n-6: 1,5–15,0 

Omega-3-fettsyrer i alt: 1,6–40,0 

Omega-6-fettsyrer i alt: 2,6–10,0 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

D-tagatose Beskrivelse/definisjon: 

Tagatose framstilles ved isomerisering av galaktose ved hjelp av kjemisk eller enzymatisk omdanning eller ved epimerisering av fruktose med enzymatisk 

omdanning. Omdanningene skjer i ett trinn. 

Utseende: Hvite eller nesten hvite krystaller 

Kjemisk betegnelse: D-tagatose 

Synonym: D-lyxo-heksulose 

CAS-nummer: 87-81-0 

Kjemisk formel: C6H12O6 

Formelvekt: 180,16 g/mol) 

Renhet: 

Innhold: ≥ 98 % på tørrstoffbasis 

Tap ved tørking: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 timer) 

Spesifikk rotasjon: [α]D
20: – 4 til – 5,6o (1 % vandig løsning)(1) 

Smeltepunktsområde: 133–137 °C 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 1,0 mg/kg(*) 

(*) Bestemmelse ved hjelp av en atomabsorpsjonsteknikk som er relevant for det angitte nivået. Valg av prøvestørrelse og metode for tillaging av prøver kan bygge på prinsippene for 

metoden beskrevet i FNP 5. «Instrumental methods»(1). 

(1) Food and Nutrition Paper 5 Rev 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials 

(JECFA) 1991, 307 s.; engelsk – ISBN 92-5-102991-1 

Taksifolinrik ekstrakt Beskrivelse: 

Taksifolinrik ekstrakt fra treverk av mongollerk (Larix gmelinii (Rupr.)) er et hvitt til blekgult pulver som krystalliseres fra varme vandige løsninger. 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroksyfenyl)-3,5,7-trihydroksy-2,3-dihydrokromen-4-on, også kalt (+) trans (2R,3R)- dihydroquercetin] 

Kjemisk formel: C15H12O7 

Molekylmasse: 304,25 Da 

CAS-nr.: 480-18-2 

Spesifikasjoner: 

Fysisk parameter 

Vanninnhold: ≤ 10 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Analyse av forbindelsen 

Taksifolin (m/m): ≥ 90,0 % av tørrvekten 

Tungmetaller, pesticid 

Bly: ≤ 0,5 mg/kg 

Arsen: ≤ 0,02 mg/kg 

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg 

Kvikksølv: ≤ 0,1 mg/kg 

Diklordifenyltrikloretan (DDT): ≤ 0,05 mg/kg 

Løsemiddelrester 

Etanol: < 5 000 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier 

Samlet kimtall (TPC): ≤ 104 KDE/g 

Enterobakterier: ≤ 100/g 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 

Salmonella: Ikke påvist i 10 g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist i 1 g 

Pseudomonas: Ikke påvist i 1g 

Normale mengder av bestanddeler i taksifolinrik ekstrakt (i tørrstoffet) 

Bestanddel i ekstrakten Innhold, normal observert mengde (%) 

Taksifolin 90–93 

Aromadendrin 2,5–3,5 

Eriodiktyol 0,1–0,3 

Quercetin 0,3–0,5 

Naringenin 0,2–0,3 

Kaempferol 0,01–0,1 

Pinocembrin 0,05–0,12 

Uidentifiserte flavonoider 1–3 

Vann(*) 1,5 

(*) Taksifolin i hydratisert form og i tørkeprosessen er et krystall. Dette medfører en andel av krystallvann på høyst 1,5 %. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

Trehalose Beskrivelse/definisjon: 

Et ikke-reduserende disakkarid som består av to glukoseenheter forbundet med en α-1,1-glukosidbinding. Stoffet framstilles av flytende stivelse eller av sukrose 

ved en enzymatisk prosess i flere trinn. Handelsvaren er dihydrat. Praktisk talt luktfritt, hvite eller nesten hvite krystaller med søt smak. 

Synonymer: α,α-trehalose 

Kjemisk betegnelse: α-D-glukopyranosyl-α-D-glukopyranosid, dihydrat 

CAS-nr.: 6138-23-4 (dihydrat) 

Kjemisk formel: C12H22O11 · 2H2O (dihydrat) 

Formelvekt: 378,33 (som dihydrat) 

Innhold: ≥ 98 % på tørrstoffbasis 

Bestemmelse ved hjelp av en atomabsorpsjonsteknikk som er relevant for det angitte nivået. Valg av prøvestørrelse og metode for tillaging av prøver kan bygge på 

prinsippene i metoden beskrevet i FNP 5(1), «Instrumental methods». 

Analysemetode: 

Prinsipp: Trehalose identifiseres ved hjelp av væskekromatografi og kvantifiseres ved sammenligning med en referansestandard som inneholder standard trehalose 

Tillaging av prøveløsningen: Vei opp nøyaktig ca. 3 g av den tørre prøven i en 100 ml målekolbe og tilsett 80 ml renset, avionisert vann. Løs opp prøven helt og 

spe opp til merket med renset, avionisert vann. Filtrer gjennom et filter med porestørrelse på 0,45 mikrometer. 

Tillaging av standardløsning: Løs opp nøyaktig veide mengder av tørr standard referansetrehalose i vann for å få en løsning med kjent konsentrasjon på ca. 30 mg 

trehalose per ml. 

Apparater: Væskekromatograf utstyrt med en brytningsindeksdetektor og integrert registrator 

Vilkår: 

Kolonne: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) eller tilsvarende 

— Lengde: 300 mm 

— Diameter: 10 mm 

— Temperatur: 50 °C 

Mobil fase: Vann 

Gjennomstrømningshastighet: 0,4 ml/min. 

Injeksjonsvolum: 8 μl 

Framgangsmåte: Injiser hver for seg like store volumer av prøveløsningen og standardløsningen i kromatografen. 

Registrer kromatogrammene og mål trehalosetoppens størrelse. 

Beregne mengde, i mg, av trehalose i 1 ml av prøveløsningen ved hjelp av følgende formel: 



   

 

2
8

.5
.2

0
2
0

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 3

6
/3

0
5
 

 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 % trehalose = 100 × (RU/RS) (WS/WU) 

der: 

RS = toppareal for trehalose i standardløsningen 

RU = toppareal for trehalose i prøveløsningen 

WS = mengden trehalose (mg) i standardløsningen 

WU = tørrprøvens vekt (mg) 

Egenskaper: 

Identifikasjon: 

Løselighet: Lett løselig i vann, svært tungt løselig i etanol 

Spesifikk rotasjon: [α]D
20 = +179o (5 % vandig løsning, dihydrat), +199o (5 % vandig løsning, tørrstoff) 

Smeltepunkt: 97 °C (dihydrat) 

Renhet: 

Tap ved tørking: ≤ 1,5 % (60 °C, 5h) 

Aske i alt: ≤ 0,05 % 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 1,0 mg/kg 

UV-behandlet sopp (Agaricus 

bisporus) 

Beskrivelse/definisjon: 

Kommersielt dyrket Agaricus bisporus der de innhøstede soppene utsettes for UV-lysbehandling. 

UV-stråling: Bestråling med ultrafiolett lys med en bølgelengde på 200-800 nm. 

Vitamin D2: 

Kjemisk betegnelse: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol 

Synonym: Ergokalsiferol 

CAS-nr.: 50-14-6 

Molekylvekt: 396,65 g/mol 

Innhold: 

Vitamin D2 i sluttproduktet: 5–10 μg/100 g våtvekt ved utløpet av holdbarhetstiden 

UV-behandlet bakegjær 

(Saccharomyces cerevisiae) 

Beskrivelse/definisjon: 

Bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) behandles med ultrafiolett lys for å framkalle omdanning av ergosterol til vitamin D2 (ergokalsiferol). Vitamin D2-innholdet 

i gjærkonsentratet varierer mellom 1 800 000 og 3 500 000 IE vitamin D/100 g (450–875 μg/g). 

Gyllenbrune, frittflytende korn 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Vitamin D2: 

Kjemisk betegnelse: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol 

Synonym: Ergokalsiferol 

CAS-nr.: 50-14-6 

Molekylvekt: 396,65 g/mol 

Mikrobiologiske kriterier for gjærkonsentratet: 

Koliforme bakterier: ≤ 103/g 

Escherichia coli: ≤ 10/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25g 

UV-behandlet brød Beskrivelse/definisjon: 

UV-behandlet brød er brød og rundstykker (uten pynt og overtrekk) hevet med gjær som behandles med ultrafiolett stråling etter baking for å omdanne ergosterol 

til vitamin D2 (ergokalsiferol). 

UV-stråling: Bestråling med ultrafiolett lys med en bølgelengde på 240–315 nm i høyst 5 sekunder med energitilførsel på 10–50 mJ/cm2. 

Vitamin D2: 

Kjemisk betegnelse: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol 

Synonym: Ergokalsiferol 

CAS-nr.: 50-14-6 

Molekylvekt: 396,65 g/mol 

Innhold: 

Vitamin D2 (ergokalsiferol) i sluttproduktet: 0,75–3 μg/100 g(1) 

Gjær i deig: 1–5 g/100 g(2) 

(1) EN 12821, 2009, europeisk standard. 

(2) Oppskriftsberegning. 

UV-behandlet melk Beskrivelse/definisjon: 

UV-behandlet melk er kumelk (helmelk og delvis skummet melk) som behandles med ultrafiolett stråling (UV-stråling) med turbulent strømning etter pasteurise-

ring. Behandlingen av den pasteuriserte melken med UV-stråling fører til en økning av vitamin D3-konsentrasjonen (kolekalsiferol) ved omdanning av  

7-dehydrokolesterol til vitamin D3. 

UV-stråling: Bestråling med ultrafiolett lys med en bølgelengde på 200–310 nm med energitilførsel på 1 045 J/l. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Vitamin D3: 

Kjemisk betegnelse: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metyl-1-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-heksahydro-1H-inden-4-yliden]etyliden]-4-metylidensy-

kloheksan-1-ol 

Synonym: Kolekalsiferol 

CAS-nr.: 67-97-0 

Molekylvekt: 384,6377 g/mol 

Innhold: 

Vitamin D3 i sluttproduktet: 

Helmelk(1) 0,5–3,2 μg/100 g(2) 

Delvis skummet melk(1): 0,1-1,5 μg/100 g(2) 

(1) Som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671). 

(2) HPLC 

Vitamin K2 (menakinon) Dette nye næringsmiddelet framstilles ved en syntetisk eller mikrobiologisk prosess. 

Vitamin K2 (2-metyl-3-all-trans-polyprenyl-1,4-naftokinoner), eller menakinon-rekken, er en gruppe prenylerte naftokinonderivater. Antall isoprenrester, der én 

isoprenenhet består av fem karbonatomer som utgjør sidekjeden, brukes til å karakterisere menakinonhomologer som primært inneholder MK-7 og i mindre grad 

MK-6. 

Vitamin K2 (menakinoner)-rekke med menakinon-7 (MK-7)(n = 6) som er C46H64O2, menakinon-6 (MK-6)(n = 5) som er C41H56O2, og menakinon-4 (MK-4)(n = 

3) som er C31H40O2. 

Kjemisk betegnelse: (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-heptametyl-2,6,10,14,18,22,26-oktakosaheptaenyl)-3-metyl-1,4-naftalenedion 

CAS-nummer: 2124-57-4 

Molekylformel: C46H64O2 

Molekylvekt: 649 g/mol 

 

2-metyl-1,4-naftokinon 

(menadion) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Spesifikasjon av syntetisk vitamin K2 (menakinon-7) 

Utseende: Gult pulver 

Renhet: Høyst 6,0 % cis-isomer, høyst 2,0 % andre urenheter 

Innhold: 97–102 % menakinon-7 (herunder minst 92 % all-trans-menakinon-7) 

Spesifikasjoner for mikrobiologisk framstilt Vitamin K2 (menakinon-7) 

Kilde: Bacillus subtilis spp. natto og Bacillus licheniformis 

Utseende: Gult pulver eller gul oljesuspensjon 

Ekstrakt av hvetekli Beskrivelse/definisjon: 

Hvitt krystallinsk pulver framstilt ved enzymatisk ekstraksjon av kli fra Triticum aestivum L. som har et høyt innhold av arabinoxylan-oligosakkarider 

Tørrstoff: Minst 94 % 

Arabinoxylan-oligosakkarider: Minst 70 % tørrstoff 

Gjennomsnittlig polymeriseringsgrad for arabinoxylan-oligosakkarider: 3-8 

Ferulasyre (bundet til arabinoxylan-oligosakkarider): 1–3 % tørrstoff 

Poly-/oligosakkarider i alt: Minst 90 % 

Protein: Høyst 2 % tørrstoff 

Aske: Høyst 2 % tørrstoff 

Mikrobiologiske parametrer: 

Mesofile bakterier i alt: Høyst 10 000/g 

Gjær: Høyst 100/g 

Sopp: Høyst 100/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25g 

Bacillus cereus: Høyst 1000/g 

Clostridium perfringens: Høyst 1000/g 

Betaglukaner fra gjær Beskrivelse/definisjon: 

Betaglukaner er komplekse polysakkarider med høy molekylmasse (100-200 kDa) og finnes i celleveggen til mange slags gjær og korn. 

Den kjemiske betegnelsen for «betaglukaner fra gjær» er (1-3),(1-6)-β-D-glukaner. 

Betaglukaner bestå av et skjelett av β-1-3-bundne glukoserester med forgreninger av β-1-6-bindinger, som kitin og mannoproteiner er forbundet med β-1-4-

bindinger. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Betaglukaner er isolert fra gjæren Saccharomyces cerevisiae. 

Tertiærstrukturen til glukancelleveggen hos Saccharomyces cerevisiae består av kjeder av β-1,3-bundne glukoserester, med forgreninger av β-1,6-bindinger, som 

utgjør skjelettet som kitin er forbundet via β-1,4-bindinger, β-1,6-glukaner og enkelte mannoproteiner. 

Dette nye næringsmiddelet er tilgjengelig i tre ulike former: løselig, uløselig og uløselige i vann, men dispergerbart i mange flytende matriser. 

Kjemiske egenskaper for betaglukaner fra gjær (Saccharomyces cerevisiae): 

Løselig form: 

Karbohydrater i alt: > 75 % 

Betaglukaner (1,3/1,6): > 75 % 

Aske: < 4,0 % 

Vanninnhold: < 8,0 % 

Protein: < 3,5 % 

Fett: < 10 % 

Uløselig form: 

Karbohydrater i alt: > 70 % 

Betaglukaner (1,3/1,6): > 70 % 

Aske: ≤ 12 % 

Vanninnhold: < 8,0 % 

Protein: < 10 % 

Fett: < 20 % 

Uløselig i vann, men dispergerbart i mange flytende matriser: 

(1,3)-(1,6)-β-D-glukaner: > 80 % 

Aske: < 2,0 % 

Vanninnhold: < 6,0 % 

Protein: < 4,0 % 

Fett i alt: < 3,0 % 

Mikrobiologiske data for uløselig i vann, men dispergerbart i mange flytende matriser: 

Samlet kimtall: < 1 000 KDE/g 

Enterobacteriaceae: < 100 KDE/g 

Koliforme bakterier i alt: < 10 KDE/g 

Gjær: < 25 KDE/g 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Mugg: < 25 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 

Bacillus cereus: < 100 KDE/g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist i 1 g 

Tungmetaller for uløselig i vann, men dispergerbart i mange flytende matriser: 

Bly: < 0,2 mg/g 

Arsen: < 0,2 mg/g 

Kvikksølv: < 0,1 mg/g 

Kadmium: < 0,1 mg/g 

Zeaxantin Beskrivelse/definisjon: 

Zeaxantin er et naturlig forekommende xantofyllpigment og et oksygenert karotenoid. 

Syntetisk zeaxantin framstår enten som et spraytørket pulver av gelatin eller stivelsesbase («beadlets») tilsatt α-tokoferol og askorbylpalmitat eller som 

maisoljesuspensjon med tilsatt α-tokoferol. Syntetisk zeaxantin framstilles ved flertrinns kjemisk syntese av mindre molekyler. 

Oransjerødt krystallinsk pulver med liten eller ingen lukt. 

Kjemisk formel: C40H56O2 

CAS-nr.: 144-68-3 

Molekylvekt: 568,9 dalton 

Fysisk-kjemiske egenskaper: 

Tap ved tørking: < 0,2 % 

All-trans-zeaxantin: > 96 % 

Cis-zeaxantin: < 2,0 % 

Andre karotenoider: < 1,5 % 

Trifenylfosfinoksid (CAS-nr. 791-28-6): < 50 mg/kg 

Sink-L-pidolat Beskrivelse/definisjon: 

Sink-L-pidolat er et hvitt til hvitaktig pulver med karakteristisk lukt. 

Internasjonalt fellesnavn (INN): L-pyroglutaminsyre, sinksalt 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

 Synonymer: Sink 5-oksoprolin, sinkpyroglutamat, sinkpyrrolidonkarboksylat, sink-PCA, L-sinkpidolat 

CAS-nr.: 15454-75-8 

Molekylformel: (C5 H6 NO3)2 Zn 

Relativ vannfri molekylmasse: 321,4 

Utseende: Hvitt til hvitaktig pulver 

Renhet: 

Sink-L-pidolat (renhet): ≥ 98 % 

pH (10 % vandig løsning): 5,0–6,0 

Spesifikk rotasjon: 19,6–22,8o 

Vann: ≤ 10,0 % 

Glutaminsyre: < 2,0 % 

Tungmetaller: 

Bly: ≤ 3,0 ppm 

Arsen: ≤ 2,0 ppm 

Kadmium: ≤ 1,0 ppm 

Kvikksølv: ≤ 0,1 ppm 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall levedyktige mesofile bakterier i alt: < 1 000 KDE/g 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g 

Sykdomsframkallende stoffer: Ikke påvist 

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

(EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/175 av 5. februar 2015 om fastsettelse av særlige vilkår for import av guarkjernemel med opprinnelse i eller sendt fra India som følge av risikoen for forurensning 

med pentaklorfenol og dioksiner (EUT L 30 av 6.2.2015, s. 10). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1631 

av 30. oktober 2018 

om tillatelse til å bringe tranebærekstrakt i pulverform i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold 

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

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye 

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

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om godkjenning og 

omsetning av et nytt næringsmiddel i Unionen og om ajourføring av EU-listen. 

4) Selskapet Ocean Spray Cranberries Inc. («søkeren») innga 20. september 2011 en søknad til vedkommende myndighet i 

Frankrike om å få bringe tranebærekstrakt i pulverform i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel i henhold til 

artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3). Søknaden gjelder bruk av 

tranebærekstrakt i pulverform i drikker med fruktaroma, isotoniske drikker, te, vitaminberiket vann, yoghurt og 

yoghurtdrikker. 

5) Vedkommende myndighet i Frankrike leverte sin første vurderingsrapport 11. desember 2014. I rapporten konkluderte 

den med at tranebærekstrakt i pulverform oppfyller kriteriene for nye næringsmiddelingredienser fastsatt i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97. I samme rapport uttrykte vedkommende myndighet i Frankrike også bekymring for 

mulige ernæringsmessige risikoer forbundet med overdrevet inntak av polyfenoler hos barn mellom ett og tre år som 

følge av inntak av polyfenoler gjennom det nye næringsmiddelet, og fra andre polyfenolkilder i barns kosthold. 

6) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 16. januar 2015. De andre 

medlemsstatene kom med begrunnede innvendinger innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i 

forordning (EF) nr. 258/97 med hensyn til utilstrekkelige opplysninger til å utelukke risiko for barn i alderen mellom ett 

og tre år, ufullstendig spesifikasjon av det nye næringsmiddelet og mangel på opplysninger om proteininnholdet som 

kreves for å utelukke risikoen for allergi. 

7) På bakgrunn av den første vurderingsrapporten som ble utarbeidet av vedkommende myndighet i Frankrike, og 

innvendingene fra medlemsstatene, rådførte Kommisjonen seg 20. april 2016 med Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av tranebærekstrakt i 

pulverform som et nytt næringsmiddel i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97. 

8) Søkeren har erklært overfor myndigheten at det nye næringsmiddelet ikke er beregnet markedsført til spedbarn, småbarn 

eller andre barn under 19 år.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 31.10.2018, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2019 av  

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

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

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

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

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT L 43 av 14.2.1997, 

s. 1). 
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9) Den 4. april 2017 vedtok Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved tranebærekstrakt i pulverform som 

en ny næringsmiddelingrediens i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, der Myndigheten konkluderte med at det er 

trygt å bruke tranebærekstrakt slik det er foreslått av søkeren(1). Denne uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 

i forordning (EU) 2015/2283, selv om den er utarbeidet og vedtatt av Myndigheten i henhold til forordning (EF) nr. 

258/97. 

10) Den 7. juni 2017 underrettet Kommisjonen søkeren om at den og enkelte medlemsstater har inntatt standpunktet at på 

bakgrunn av risikoen for at de planlagte produktene vil bli konsumert av spedbarn, småbarn og andre barn under 19 år, 

kreves en ny sikkerhetsvurdering for disse aldersgruppene før en godkjenning kan gis. Som alternativ foreslo Kommisjonen 

at risikoen for konsum hos aldersgrupper der det ikke foreligger noen sikkerhetskonklusjon fra Myndigheten, kan begrenses 

i tilstrekkelig grad ved at tranebærekstrakt godkjennes som et nytt kosttilskudd for voksne. (2) 

11) Den 22. desember 2017 underrettet søkeren Kommisjonen om sin beslutning om på det nåværende tidspunkt forsøke å 

få tranebærekstrakt godkjent til bruk i kosttilskudd for voksne, uten at dette utelukker at det senere kan bli inngitt en ny 

søknad om en utvidelse av bruksvilkårene på grunnlag av en ny sikkerhetsvurdering fra Myndigheten. 

12) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det 

ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning 

(EU) 2015/2283. Søknaden oppfyller også kravene fastsatt i forordning (EU) 2015/2283. 

13) Uttalelsen fra Myndigheten gir tilstrekkelig grunn til å fastslå at tranebærekstrakt i pulverform ved bruk i kosttilskudd 

for voksne er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

14) Den 2. mai 2018 framsatte søkeren en anmodning til Kommisjonen om vern av eiendomsrettsbelagte data for tre studier 

som er framlagt til støtte for søknaden, nærmere bestemt en tiukers klinisk studie av friske voksne(3), en tolvukers 

klinisk studie av voksne med lav til moderat risiko for hjerte- og karsykdom(4) og en rapport om innvirkningen på 

immunsystemfunksjoner, helsemessige urinbiomarkører og systemiske biomarkører og fekale kjennetegn hos 

mennesker ved bruk i ti uker(5). Søkeren anmodet også Kommisjonen om vern av eiendomsrettsbelagte data for 

opplysninger om konsum av søkerens tranebærsaftprodukt i Europa samt opplysninger om barns konsum(6). Det ble 

også framsatt en anmodning til Kommisjonen om vern av eiendomsrettsbelagte data for opplysninger om 

sammensetningen(7) og beregnet inntak av tranebærdrikker(8). 

15) Den 27. juni 2018 fant Myndigheten(9) under utarbeidingen av sin uttalelse om tranebærekstrakt i pulverform som et 

nytt næringsmiddel at den trengte opplysningene om sammensetningen (tabell IX.b-1 i den opprinnelige søknaden av 

juni 2011, side 24) og det beregnede inntaket av tranebærdrikker (Ocean Sprays svar på medlemsstatenes innsigelser, 

datert november 2015) for å beskrive og fastsette spesifikasjoner for det nye næringsmiddelet samt til fareidentifikasjon 

og vurdering av hvorvidt det potensielle inntaket av proantocyanidiner fra det nye næringsmiddelet er sammenlignbart 

med inntaket av proantocyanidiner fra tranebærsaftprodukter. Det anses derfor at det ikke ville være mulig å trekke 

konklusjoner om sikkerheten ved tranebærekstrakt i pulverform uten de ovennevnte opplysningene. 

16) Etter å ha mottatt Myndighetens uttalelse anmodet Kommisjonen søkeren om å ytterligere begrunne påberopelsen av 

eiendomsrett til dataene og sitt krav om enerett til å kunne vise til dem, som nevnt i artikkel 26 nr. 2 bokstav a) og b) i 

forordning (EU) 2015/2283.  

  

(1) EFSA Journal 2017; 15(5):4777. 

(2) Kosttilskudd omfattes av særlige merkings- og markedsføringskrav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av  

10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

(3) Nantz et al., manuskript er ikke offentliggjort. 

(4) Juturu et al., manuskript er ikke offentliggjort. 

(5) Rapport er ikke offentliggjort. 

(6) Opprinnelig søknad av juni 2011. 

(7) Tabell IX.b-1 i opprinnelig søknad av juni 2011, side 24. 

(8) Ocean Sprays svar på medlemsstatenes innsigelser, datert november 2015. 

(9) EFSAs vitenskapsgruppe for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og allergier, protokoll fra plenumsmøte 

avholdt 28.–29. juni 2018. 
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17) Søkeren har erklært at selskapet på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett og enerett til å kunne 

vise til dokumentasjonen og dataene i henhold til nasjonal lovgivning, og at tredjeparter derfor ikke hadde lovlig tilgang 

til eller anledning til å bruke den vitenskapelige dokumentasjonen eller de vitenskapelige dataene. Kommisjonen 

vurderte alle opplysninger framlagt av søkeren, og anså at oppfyllelsen av kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning 

(EU) 2015/2283 var tilstrekkelig dokumentert av søkeren. 

18) Som fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 bør derfor opplysningene om sammensetningen og det 

beregnede inntaket som inngår i søkerens dokumentasjon, og som var nødvendige for at Myndigheten skulle kunne 

gjennomføre vurderingen av det nye næringsmiddelet, ikke brukes til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på 

fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordning. Som følge av dette bør omsetning i Unionen av det nye 

næringsmiddelet som godkjennes ved denne forordning, være begrenset til søkeren i et tidsrom på fem år. 

19) At godkjenningen av dette nye næringsmiddelet og retten til å vise til den vitenskapelige dokumentasjonen eller de 

vitenskapelige dataene i søkerens dokumentasjon begrenses utelukkende til søkeren, er imidlertid ikke til hinder for at 

andre søkere kan søke om tillatelse til å bringe det samme nye næringsmiddelet i omsetning, forutsatt at søknaden deres 

er basert på lovlig innhentede opplysninger til støtte for godkjenning i henhold til denne forordning. 

20) Direktiv 2002/46/EF fastsetter krav til kosttilskudd. Bruken av tranebærekstrakt i pulverform bør godkjennes uten at det 

berører kravene i nevnte direktiv. 

21) 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 

1. Tranebærekstrakt i pulverform som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

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

— Selskap: Ocean Spray Cranberries Inc. 

— Adresse: One Ocean Spray Drive Lakeville-Middleboro, MA, 02349, USA 

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

godkjent det samme nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2 i denne 

forordning, eller etter avtale med Ocean Spray Cranberries Inc. 

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

denne forordning. 

4. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF. 

Artikkel 2 

Dataene som inngår i søknadsdokumentasjonen som ligger til grunn for Myndighetens vurdering av det nye næringsmiddelet 

nevnt i artikkel 1, og som søkeren hevder oppfyller kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283, skal ikke 

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

samtykke fra Ocean Spray Cranberries Inc. 

Artikkel 3 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 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. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) Følgende siste kolonne tilføyes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler»): 

«Vern av opplysninger» 

2) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

«Godkjent nytt 

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

Tranebærekstrakt i 

pulverform 

Angitt næringsmid-

delkategori 

Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmid-

delet på merkingen av næringsmidler 

som inneholder det, skal være 

«tranebærekstrakt i pulverform». 

 Godkjent 20. november 2018. Denne oppføringen er basert på 

vitenskapelig dokumentasjon og vitenskapelige data som er 

omfattet av eiendomsrett og vernet i samsvar med artikkel 26 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

Søker: Ocean Spray Cranberries Inc. One Ocean Spray Drive 

Lakeville-Middleboro, MA, 02349, USA. 

I tidsrommet som opplysningsvernet gjelder for, er det nye 

næringsmiddelet tranebærekstrakt i pulverform godkjent for 

omsetning i Unionen bare av Ocean Spray Cranberries Inc., 

med mindre en etterfølgende søker får godkjent det nye 

næringsmiddelet uten henvisning til den vitenskapelige 

dokumentasjonen eller de vitenskapelige opplysningene som 

er omfattet av eiendomsrett og vernet i samsvar med artikkel 

26 i forordning (EU) 2015/2283, eller etter avtale med Ocean 

Spray Cranberries Inc. 

Sluttdato for vern av opplysninger: 20. november 2023.» 

Kosttilskudd som definert 

i direktiv 2002/46/EF for 

voksne 

350 mg/dag 

3) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

«Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Spesifikasjon 

Tranebærekstrakt i 

pulverform 

Beskrivelse/definisjon: 

Tranebærekstrakt i pulverform er et vannløselig, fenolrikt pulverekstrakt framstilt ved etanolekstraksjon av saftkonsentrat fra friske, modne bær av tranebærsorten Vaccinium 

macrocarpon. 

Egenskaper/sammensetning 

Vanninnhold (vektprosent): ≤ 4 

Proantocyanidiner (vektprosent av tørrvekt) 

— OSC-DMAC-metode(1)(3) 55.0-60.0 eller 

— BL-DMAC-metode(2)(3) 15.0-18.0 
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«Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Spesifikasjon 

 Totalfenol (GSE(4), i vektprosent av tørrvekt)(3) 

— Folin-Ciocalteau-metode: > 46,2 

Løselighet (vann): 100 %, uten synlige uløselige partikler 

Etanolinnhold (mg/kg): ≤ 100 

Sikteanalyse: 100 % gjennom sikt med maske på 30 

Utseende og aroma i pulverform: Frittflytende med dyprød farge. Jordaktig aroma uten brent preg. 

Tungmetaller: 

Arsen (ppm): < 3 

Mikrobiologiske kriterier: 

Gjær: < 100 KDE(5)/g 

Mugg: < 100 KDE/g 

Aerobt kimtall: < 1 000 KDE/g 

Koliforme bakterier: < 10 KDE/g 

Escherichia coli: < 10 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 375 g 

(1) OSC-DMAC-metode (4-dimetylaminokanelaldehyd) (Ocean Spray Cranberries, Inc.) Martin MA, Ramos S, Mateos R, Marais JPJ, Bravo-Clemente, L, Khoo C og Goya L. Food Res Intl 2015 71: 68-82. Tilpasset 

fra Cunningham DG, Vannozzi S, O'Shea E, Turk R (2002) i: Ho C-T, Zheng QY (eds) Quality Management of Nutraceuticals ACS Symposium series 803, Washington DC. Quantitation of PACs by DMAC 

Color Reaction, s. 151–166. 

(2) BL-DMAC-metode (4-dimetylaminokanelaldehyd) (Brunswick Lab). Validering i flere laboratorier av en standardmetode for å kvantifisere proantocyanidiner i tranebærpulvere. Prior RL, Fan E, Ji H, Howell A, 

Nio C, Payne MJ, Reed J. J Sci Food Agric. juli 2010;90(9):1473-8. 

(3) De forskjellige verdiene for disse tre parametrene skyldes bruk av forskjellige metoder. 

(4) GSE: Gallussyreekvivalenter. 

(5) KDE: Kolonidannende enheter.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1632 

av 30. oktober 2018 

om tillatelse til å bringe basisk myseproteinisolat fra kumelk i omsetning som et nytt næringsmiddel i 

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

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. 

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

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

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om godkjenning og 

omsetning av et nytt næringsmiddel i Unionen og om ajourføring av EU-listen. 

4) Selskapet Armor Protéines S.A.S. («søkeren») innga 22. august 2016 en søknad til vedkommende myndighet i Irland om å 

få bringe basisk myseproteinisolat fra kumelk, framstilt av skummet kumelk gjennom rensing i flere trinn, i omsetning i 

Unionen som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav e) i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97(3). Søknaden gjelder bruk av basisk myseproteinisolat fra kumelk i morsmelkerstatninger og til-

skuddsblandinger, i totale kosterstatninger for vektkontroll, i næringsmidler til spesielle medisinske formål og i 

kosttilskudd. 

5) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97 om nye 

næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser, og som det ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, 

behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning (EU) 2015/2283. 

6) Søknaden om å bringe basisk myseproteinisolat fra kumelk i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel ble inngitt 

til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også kravene fastsatt i 

forordning (EU) 2015/2283. 

7) Vedkommende myndighet i Irland leverte sin første vurderingsrapport 27. juni 2017. I rapporten konkluderte den med at 

basisk myseproteinisolat fra kumelk oppfyller kriteriene for nye næringsmiddelingredienser fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 258/97. 

8) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 4. juli 2017. De andre medlems-

statene kom med begrunnede innvendinger innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i forordning 

(EF) nr. 258/97 med hensyn til sikkerheten ved basisk myseproteinisolat fra kumelk for spedbarn, og med hensyn til den 

toksikologiske relevansen av resultatene fra en seksukers studie av utviklingstoksisitet hos unge rotter(4). 

9) På bakgrunn av innvendingene fra de andre medlemsstatene rådførte Kommisjonen seg 11. desember 2017 med Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av 

basisk myseproteinisolat fra kumelk som en ny næringsmiddelingrediens i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 31.10.2018, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2019 av  

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

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

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

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

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

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(4) Spézia (2012). 

2020/EØS/36/14 
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10) I en senere søknad inngitt 3. januar 2018 framsatte søkeren en anmodning til Kommisjonen om vern av eiendoms-

rettsbelagte data for en rekke studier som er framlagt til støtte for søknaden, nærmere bestemt to kliniske studier av 

mennesker ved bruk av basisk myseproteinisolat fra kumelk(1)(2), et in vitro bakterielt tilbakemutasjonsforsøk(3), et in 

vitro mikrokjerneforsøk på pattedyrceller(4), en 90-dagersstudie av oral toksisitet for rotter(5), en 6-ukersstudie av 

utviklingstoksisitet for unge rotter og en elektroforeseanalyse av basisk myseproteinisolat fra kumelk(6). 

11) Myndigheten vedtok 27. juni 2018 en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved basisk myseproteinisolat fra kumelk 

som et nytt næringsmiddel i henhold til forordning (EU) 2015/2283 («Scientific Opinion on the safety of bovine 

milk basic whey protein isolate as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»)(7). Uttalelsen er i samsvar 

med kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 2015/2283. 

12) Uttalelsen gir tilstrekkelig grunn til å fastslå at basisk myseproteinisolat fra kumelk med de foreslåtte bruksområdene og 

grenseverdiene ved bruk som ingrediens i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, totale kosterstatninger for 

vektkontroll, næringsmidler til spesielle medisinske formål og kosttilskudd er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

13) I sin uttalelse om basisk myseproteinisolat fra kumelk fant Myndigheten at opplysningene fra 90-dagersstudien av oral 

toksisitet for rotter dannet grunnlaget for å fastsette et referansepunkt og for å kunne vurdere om eksponeringsmarginen 

i tilknytning til den foreslåtte øvre grensen for menneskers inntak av det nye næringsmiddelet er tilstrekkelig. Det anses 

derfor at det ikke ville være mulig å trekke konklusjoner om sikkerheten ved basisk myseproteinisolat fra kumelk uten 

opplysningene fra rapporten om denne studien. 

14) Etter å ha mottatt Myndighetens uttalelse anmodet Kommisjonen søkeren om å ytterligere begrunne påberopelsen av 

eiendomsrett til rapporten fra 90-dagersstudien av oral toksisitet for rotter og sitt krav om enerett til å kunne vise til den, 

som nevnt i artikkel 26 nr. 2 bokstav a) og b) i forordning (EU) 2015/2283. 

15) Søkeren har også erklært at selskapet på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett og enerett til å 

kunne vise til studien i henhold til nasjonal lovgivning, og at tredjeparter derfor ikke hadde lovlig tilgang til eller 

anledning til å bruke den. Kommisjonen har vurdert alle opplysninger framlagt av søkeren, og anser at oppfyllelsen av 

kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 er tilstrekkelig dokumentert av søkeren. 

16) Som fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 bør derfor 90-dagersstudien av oral toksisitet for rotter som 

inngår i søkerens dokumentasjon, og som var nødvendig for at Myndigheten skulle kunne gjennomføre vurderingen av 

det nye næringsmiddelet, ikke brukes av Myndigheten til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra 

datoen for ikrafttredelse av denne forordning. Som følge av dette bør omsetning i Unionen av det nye næringsmiddelet 

som godkjennes ved denne forordning, være begrenset til søkeren i et tidsrom på fem år. 

17) At godkjenningen av dette nye næringsmiddelet og retten til å vise til 90-dagersstudien av oral toksisitet for rotter i 

søkerens dokumentasjon begrenses utelukkende til søkeren, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere kan søke om 

tillatelse til å bringe det samme nye næringsmiddelet i omsetning, forutsatt at søknaden deres er basert på lovlig 

innhentede opplysninger til støtte for godkjenning i henhold til denne forordning. 

18) Ettersom kilden til det nye næringsmiddelet kommer fra melk, som er oppført i vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(8) som ett av flere stoffer eller produkter som forårsaker allergier eller intoleranser, 

bør næringsmidler og kosttilskudd som inneholder basisk myseproteinisolat fra kumelk, være behørig merket i samsvar 

med kravene i artikkel 21 i nevnte forordning.  

  

(1) Armor Protéines (2013). 

(2) Schmitt og Mireaux (2008). 

(3) Sire, G. (2012a). 

(4) Sire, G. (2012b). 

(5) Silvano (2012). 

(6) Armor Protéines (2017). 

(7) EFSA Journal 2018; 16(7):5360. 

(8) 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). 
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19) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(1) fastsetter krav til kosttilskudd. Bruken av basisk myseproteinisolat fra 

kumelk bør godkjennes uten at det berører nevnte direktiv. 

20) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013(2) fastsetter kravene til næringsmidler beregnet på spedbarn og 

småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll. Bruken av basisk 

myseproteinisolat fra kumelk bør godkjennes uten at det berører nevnte forordning. 

21) 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 

1. Basisk myseproteinisolat fra kumelk som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over godkjente 

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

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

— Selskap: Armor Protéines (2013) 

— Adresse: Armor Protéines S.A.S., 19 bis, rue de la Libération 35460 Saint-Brice-en-Coglès, Frankrike 

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

godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2 i denne forordning, 

eller etter avtale med Armor Protéines S.A.S. 

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

denne forordning. 

4. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1169/2011, direktiv 2002/46/EF 

og forordning (EU) nr. 609/2013. 

Artikkel 2 

Studien som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for Myndighetens vurdering av det nye næringsmiddelet 

nevnt i artikkel 1, og som søkeren hevder oppfyller kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283, skal ikke 

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

samtykke fra Armor Protéines S.A.S. 

Artikkel 3 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 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. 

  

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

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

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

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

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

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) Følgende siste kolonne tilføyes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler»): 

«Vern av opplysninger» 

2) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt 

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

«Basisk myse-

proteinisolat fra 

kumelk 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «basisk myseproteinisolat fra 

kumelk». 

Kosttilskudd som inneholder basisk myse-

proteinisolat fra kumelk, skal være merket 

med følgende: 

«Dette kosttilskuddet bør ikke brukes av 

barn/ungdom under tre/atten(*) år» 

(*) Avhengig av aldersgruppen kosttil-

skuddet er beregnet på. 

 Godkjent 20. november 2018. Denne 

oppføringen er basert på vitenskapelig 

dokumentasjon og vitenskapelige data 

som er omfattet av eiendomsrett og 

vernet i samsvar med artikkel 26 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

Søker: Armor Protéines S.A.S., 19 bis, 

rue de la Libération 35460 Saint-Brice-

en-Coglès, Frankrike. I tidsrommet som 

opplysningsvernet gjelder for, er det nye 

næringsmiddelet basisk myseproteini-

solat fra kumelk godkjent for omsetning i 

Unionen bare av Armor Protéines S.A.S., 

med mindre en etterfølgende søker får 

godkjent det nye næringsmiddelet uten 

henvisning til de opplysningene som 

vernes i samsvar med artikkel 26 i 

forordning (EU) 2015/2283, eller etter 

avtale med Armor Protéines S.A.S. 

Sluttdato for vern av opplysninger:  

20. november 2023.» 

Morsmelkerstatning som 

definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

30 mg/100 g (pulver) 

3,9 mg/100 ml (rekonstituert) 

Tilskuddsblandinger som 

definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

30 mg/100 g (pulver) 

4,2 mg/100 ml (rekonstituert) 

Total kosterstatning for 

vektkontroll som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

300 mg/dag 

Næringsmidler til spesielle 

medisinske formål som 

definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

58 mg/dag for småbarn 

380 mg/dag for barn og 

ungdom i alderen 3–18 år 

610 mg/dag for voksne 

Kosttilskudd som definert i 

direktiv 2002/46/EF 

58 mg/dag for småbarn 

250 mg/dag for barn og 

ungdom i alderen 3–18 år 

610 mg/dag for voksne 
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3) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Spesifikasjon 

«Basisk myse-

proteinisolat fra 

kumelk 

Beskrivelse 

Basisk myseproteinisolat fra kumelk er et gulgrått pulver framstilt av skummet kumelk gjennom isolering og rensing i flere trinn. 

Egenskaper/sammensetning 

Samlet proteininnhold (vektprosent av produktet): ≥ 90 % 

Laktoferrin (vektprosent av produktet): 25–75 % 

Laktoperoksidase (vektprosent av produktet): 10-40 % 

Andre proteiner (vektprosent av produktet): ≤ 30 % 

TGF-β2: 12–18 mg/100 g 

Vanninnhold: ≤ 6,0 % 

pH (løsning med 5 % massekonsentrasjon): 5,5–7,6 

Laktose: ≤ 3,0 % 

Fett: ≤ 4,5 % 

Aske: ≤ 3,5 % 

Jern: ≤ 25 mg/100 g 

Tungmetaller 

Bly: < 0,1 mg/kg 

Kadmium: < 0,2 mg/kg 

Kvikksølv: < 0,6 mg/kg 

Arsen: < 0,1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall aerobe mesofiler: ≤ 10 000 KDE/g 

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 

Koagulasepositive stafylokokker: Ikke påvist i 1 g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Listeria: Ikke påvist i 25 g 

Cronobacter spp.: Ikke påvist i 25 g 

Mugg: ≤ 50 KDE/g 

Gjær: ≤ 50 KDE/g 

KDE: Kolonidannende enheter» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1633 

av 30. oktober 2018 

om tillatelse til å bringe raffinert rekepeptidkonsentrat i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

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

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. 

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

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

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om godkjenning og 

omsetning av et nytt næringsmiddel i Unionen og om ajourføring av EU-listen. 

4) Selskapet Marealis AS («søkeren») innga 22. desember 2016 en søknad til vedkommende myndighet i Finland om å få 

bringe raffinert rekepeptidkonsentrat, framstilt av enzymatisk hydrolyse av skall og hoder fra dypvannsreker (Pandalus 

borealis), i omsetning i Unionen som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav e) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3). Søknaden gjelder bruk av raffinert rekepeptidkonsentrat i 

kosttilskudd for den voksne befolkningen. 

5) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97 om nye 

næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser, og som det ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, 

behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning (EU) 2015/2283. 

6) Søknaden om å bringe raffinert rekepeptidkonsentrat i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel ble inngitt til en 

medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også kravene fastsatt i forordning 

(EU) 2015/2283. 

7) Vedkommende myndighet i Finland leverte sin første vurderingsrapport 8. mars 2017. I rapporten konkluderte den med 

at raffinert rekepeptidkonsentrat oppfyller kriteriene for nye næringsmiddelingredienser fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 258/97. 

8) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 13. mars 2017. De andre 

medlemsstatene kom med begrunnede innvendinger innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i 

forordning (EF) nr. 258/97 med hensyn til sikkerheten ved raffinert rekepeptidkonsentrat for forbrukere med lavt, 

normalt eller høyt blodtrykk som følge av produktets antatte blodtrykkssenkende virkninger, mulige bivirkninger i 

forbindelse med at det påstås å være en ACE-hemmer (angiotensinkonverterende enzymer), mulige virkninger på hjertet 

og mulige interaksjoner med legemidler som benyttes i behandlingen av blodtrykkssykdommer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 31.10.2018, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2019 av  

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

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

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

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

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

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 
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9) På bakgrunn av innvendingene fra de andre medlemsstatene rådførte Kommisjonen seg 21. september 2017 med Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av 

raffinert rekepeptidkonsentrat som en ny næringsmiddelingrediens i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97. 

10) Den 2. februar 2018 framsatte søkeren en anmodning til Kommisjonen om vern av opplysninger som er underlagt 

eiendomsrett, for en rekke studier som er framlagt til støtte for søknaden, nærmere bestemt en de novo-studie av 

peptidsyntese(1), analyserapporten fra studien av de ACE-hemmende virkningene(2), en studie av akutt oral giftighet(3), 

et in vitro bakterielt tilbakemutasjonsforsøk(4), en 90-dagersstudie av oral giftighet(5), en studie for å vurdere de blod-

trykkssenkende virkningene av og sikkerheten ved raffinert rekepeptidkonsentrat for friske mennesker med lett eller 

moderat forhøyet blodtrykk(6) og en dobbelblindet og placebokontrollert parallellstudie for å vurdere de blod-

trykkssenkende virkningene av og sikkerheten ved raffinert rekepeptidkonsentrat i kosttilskudd for friske mennesker 

med lett eller moderat forhøyet blodtrykk(7). Denne anmodningen ble gjentatt av søkeren i en senere søknad som ble 

inngitt 29. mars 2018. 

11) Myndigheten vedtok 18. april 2018 en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved raffinert rekepeptidkonsentrat som et 

nytt næringsmiddel i henhold til forordning (EU) 2015/2283 («Scientific Opinion on the safety of shrimp peptide 

concentrate as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»)(8). Uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 

11 i forordning (EU) 2015/2283. 

12) Uttalelsen gir tilstrekkelig grunn til å fastslå at raffinert rekepeptidkonsentrat med de foreslåtte bruksområdene og 

grenseverdiene ved bruk som ingrediens i kosttilskudd er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

13) I sin uttalelse fant Myndigheten at opplysningene fra 90-dagersstudien av oral giftighet dannet grunnlaget for å vurdere 

toksisitetsprofilen til raffinert rekepeptidkonsentrat og fastsette den tilhørende dosen uten observert skadevirkning 

(NOAEL). Opplysningene fra studien for å vurdere de blodtrykkssenkende virkningene av og sikkerheten ved raffinert 

rekepeptidkonsentrat for friske mennesker med lett eller moderat forhøyet blodtrykk og opplysningene fra den 

dobbelblindede og placebokontrollerte parallellstudien for å vurdere de blodtrykkssenkende virkningene av og 

sikkerheten ved raffinert rekepeptidkonsentrat i kosttilskudd for friske mennesker med lett eller moderat forhøyet 

blodtrykk dannet grunnlaget for å fastslå om det nye næringsmiddelet er trygt for denne forbrukerkategorien. Det anses 

derfor at det ikke ville være mulig å trekke konklusjoner om sikkerheten ved raffinert rekepeptidkonsentrat uten 

opplysningene fra de ikke-offentliggjorte rapportene om disse studiene. 

14) Etter å ha mottatt Myndighetens uttalelse anmodet Kommisjonen søkeren om å ytterligere begrunne påberopelsen av 

eiendomsrett til studierapportene og begrunne sitt krav om enerett til å kunne vise til dem, som nevnt i artikkel 26 nr. 2 

bokstav a) og b) i forordning (EU) 2015/2283. Søkeren har også erklært at selskapet på det tidspunktet da søknaden ble 

inngitt, hadde eiendomsrett og enerett til å kunne vise til studiene i henhold til nasjonal lovgivning, og at tredjeparter 

derfor ikke hadde lovlig tilgang til eller anledning til å bruke dem. Kommisjonen har vurdert alle opplysninger framlagt 

av søkeren, og anser at oppfyllelsen av kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 er tilstrekkelig 

dokumentert av søkeren. 

15) Som fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 bør derfor 90-dagersstudien av oral giftighet, studien for å 

vurdere de blodtrykkssenkende virkningene av og sikkerheten ved raffinert rekepeptidkonsentrat for friske mennesker 

med lett eller moderat forhøyet blodtrykk og den dobbelblindede og placebokontrollerte parallellstudien for å vurdere de 

blodtrykkssenkende virkningene av og sikkerheten ved raffinert rekepeptidkonsentrat i kosttilskudd for friske 

mennesker med lett eller moderat forhøyet blodtrykk som inngår i søkerens dokumentasjon, og som var nødvendig for at 

Myndigheten skulle kunne gjennomføre vurderingen av det nye næringsmiddelet, ikke brukes av Myndigheten til fordel 

for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordning. Som følge av dette bør 

omsetning i Unionen av det nye næringsmiddelet som godkjennes ved denne forordning, være begrenset til søkeren i et 

tidsrom på fem år. 

16) At godkjenningen av dette nye næringsmiddelet og retten til å vise til 90-dagersstudien av oral giftighet, studien for å 

vurdere de blodtrykkssenkende virkningene av og sikkerheten ved raffinert rekepeptidkonsentrat for friske mennesker 

med lett eller moderat forhøyet blodtrykk og den dobbelblindede og placebokontrollerte parallellstudien for å vurdere de 

  

(1) Marealis A.S., 2016. 

(2) Marealis A.S., 2009–2016. 

(3) Marealis A.S., 2010. 

(4) Marealis A.S., 2011. 

(5) Marealis A.S., 2011. 

(6) Sarkkinen, E., et al. 2013. 

(7) Pelipyagina, T., 2016. 

(8) EFSA Journal 2018; 16(5):5267. 
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blodtrykkssenkende virkningene av og sikkerheten ved raffinert rekepeptidkonsentrat i kosttilskudd for friske 

mennesker med lett eller moderat forhøyet blodtrykk i søkerens dokumentasjon begrenses utelukkende til søkeren, er 

imidlertid ikke til hinder for at andre søkere kan søke om tillatelse til å bringe det samme nye næringsmiddelet i 

omsetning, forutsatt at søknaden deres er basert på lovlig innhentede opplysninger til støtte for godkjenning i henhold til 

denne forordning. 

17) Ettersom kilden til det nye næringsmiddelet kommer fra krepsdyr og kan inneholde spor av fisk, andre krepsdyr og 

bløtdyr, som er oppført i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(1) som stoffer eller 

produkter som forårsaker allergier eller intoleranser, bør kosttilskudd som inneholder raffinert rekepeptidkonsentrat, 

være behørig merket i samsvar med kravene i artikkel 21 i nevnte forordning. 

18) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(2) fastsetter krav til kosttilskudd. Bruken av raffinert rekepeptid-

konsentrat bør godkjennes uten at det berører nevnte direktiv. 

19) 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 

1. Raffinert rekepeptidkonsentrat som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

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

— Selskap: Marealis AS 

— Adresse: Stortorget 1, Kystens Hus, 2. etasje, N-9008 Tromsø. Postadresse: Postboks 1065, 9261 Tromsø, Norge 

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

godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2 i denne forordning, 

eller etter avtale med Marealis AS. 

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

denne forordning. 

4. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF og forordning (EU)  

nr. 1169/2011. 

Artikkel 2 

Studiene som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for Myndighetens vurdering av det nye næringsmiddelet 

nevnt i artikkel 1, og som søkeren hevder oppfyller kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283, skal ikke 

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

samtykke fra Marealis AS. 

Artikkel 3 

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

  

(1) 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). 

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

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 
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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 30. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) Følgende siste kolonne tilføyes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler»): 

«Vern av opplysninger» 

2) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

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

«Raffinert rekepeptidkon-

sentrat 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmid-

delet på merkingen av næringsmidler 

som inneholder det, skal være 

«raffinert rekepeptidkonsentrat». 

 Godkjent 20. november 2018. Denne oppføringen 

er basert på vitenskapelig dokumentasjon og 

vitenskapelige data som er omfattet av 

eiendomsrett og vernet i samsvar med artikkel 26 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

Søker: Marealis AS, Stortorget 1, Kystens Hus,  

2. etasje, N-9008 Tromsø. Postadresse: Postboks 

1065, 9261 Tromsø, Norge. I tidsrommet som 

opplysningsvernet gjelder for, er det nye 

næringsmiddelet raffinert rekepeptidkonsentrat 

godkjent for omsetning i Unionen bare av Marealis 

AS, med mindre en etterfølgende søker får godkjent 

det nye næringsmiddelet uten henvisning til den 

vitenskapelige dokumentasjonen eller de 

vitenskapelige opplysningene som er omfattet av 

eiendomsrett og vernet i samsvar med artikkel 26 i 

forordning (EU) 2015/2283, eller etter avtale med 

Marealis AS. 

Sluttdato for vern av opplysninger:  

20. november 2023.» 

Kosttilskudd som definert i 

direktiv 2002/46/EF for 

voksne 

1 200 mg/dag 

3) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Raffinert rekepeptidkon-

sentrat 

Beskrivelse 

Raffinert rekepeptidkonsentrat er en peptidblanding framstilt av skall og hoder fra dypvannsreker (Pandalus borealis) gjennom rensing i flere trinn etter 

enzymatisk proteolyse ved hjelp av en protease fra Bacillus licheniformis og/eller Bacillus amyloliquefaciens. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Egenskaper/sammensetning 

Samlet mengde tørrstoff (%): ≥ 95,0 % 

Peptider (vektprosent i tørrstoff): ≥ 87,0 %, hvorav peptider med molekylvekt < 2 kDa: ≥ 99,9 % 

Fett (vektprosent): ≤ 1,0 % 

Karbohydrater (vektprosent): ≤ 1,0 % 

Aske (vektprosent): ≤ 15,0 % 

Kalsium: ≤ 2,0 % 

Kalium: ≤ 0,15 % 

Natrium: ≤ 3,5 % 

Tungmetaller 

Arsen (uorganisk): ≤ 0,22 mg/kg 

Arsen (organisk): ≤ 51,0 mg/kg 

Kadmium: ≤ 0,09 mg/kg 

Bly: ≤ 0,18 mg/kg 

Samlet kvikksølvinnhold: ≤ 0,03 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall levedyktige celler i alt: ≤ 20 000 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist i 25 g 

Escherichia coli: ≤ 20 KDE/g 

Koagulasepositive Staphylococcus aureus: ≤ 200 KDE/g 

Pseudomonas aeruginosa: Ikke påvist i 25 g 

Mugg/gjær: ≤ 20 KDE/g 

KDE: Kolonidannende enheter» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1647 

av 31. oktober 2018 

om tillatelse til å bringe hydrolysat fra egghinne i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

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

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. 

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

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

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om godkjenning og 

omsetning av et nytt næringsmiddel i Unionen og om ajourføring av EU-listen. 

4) Selskapet Biova, LLC («søkeren») innga 5. august 2016 en søknad til vedkommende myndighet i Danmark om å få 

bringe hydrolysat fra egghinne i omsetning i Unionen som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til artikkel 1 nr. 2 

bokstav e) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3). Søknaden gjelder bruk av hydrolysat fra egghinne i 

kosttilskudd for den voksne befolkningen. 

5) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det 

ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning 

(EU) 2015/2283. 

6) Søknaden om å bringe hydrolysat fra egghinne i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel ble inngitt til en 

medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også kravene fastsatt i forordning 

(EU) 2015/2283. 

7) Vedkommende myndighet i Danmark leverte sin første vurderingsrapport 7. juni 2017. I rapporten konkluderte den med 

at hydrolysat fra egghinne oppfyller kriteriene for nye næringsmiddelingredienser fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 258/97. 

8) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 12. juni 2017. De andre medlems-

statene kom med begrunnede innvendinger innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i forordning 

(EF) nr. 258/97 med hensyn til framstillingsprosessen, sammensetningen, de toksikologiske opplysningene og mulig 

interaksjon mellom det nye næringsmiddelet og legemidler som tas mot leddsmerter. 

9) I en senere søknad inngitt 5. januar 2018 framsatte søkeren en anmodning til Kommisjonen om vern av eiendoms-

rettsbelagte data for en rekke studier som er framlagt til støtte for søknaden, nærmere bestemt en detaljert beskrivelse av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 5.11.2018, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2019 av 8. februar 2019 

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

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

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

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

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

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

2020/EØS/36/16 
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framstillingsprosessen, GRAS-statusen (Generally Recognized as Safe) til BiovaFlex, en rapport fra ekspertgruppen(1), 

en analyse av solubiliserte hinner fra eggeskall ved hjelp av RAST-hemming (radioallergosorbenttest)(2), resultater av 

kvantitative eggallergentester(3), et in vitro-mikrokjerneforsøk på pattedyrceller (TK6-celler)(4), en studie av akutt oral 

giftighet(5), et bakterielt tilbakemutasjonsforsøk(5), en klinisk pilotstudie av sikkerhet og virkning for mennesker(6), en 

sensibiliseringsstudie av marsvin (Buehler)(7) og en data- og studierapport om hematologi og blodbiokjemi(8). 

10) Den 20. april 2018 rådførte Kommisjonen seg med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndighe-

ten») og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av hydrolysat fra egghinne som et nytt næringsmiddel i samsvar 

med forordning (EU) 2015/2283. 

11) Myndigheten vedtok 27. juni 2018 en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved hydrolysat fra egghinne som et nytt 

næringsmiddel i henhold til forordning (EU) 2015/2283 («Scientific Opinion on the safety of egg membrane hydrolysate 

as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»)(9). Uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

12) Uttalelsen gir tilstrekkelig grunn til å fastslå at hydrolysat fra egghinne med de foreslåtte bruksområdene og 

grenseverdiene ved bruk som ingrediens i kosttilskudd er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

13) I sin uttalelse om hydrolysat fra egghinne som et nytt næringsmiddel fant Myndigheten at opplysningene om 

framstillingsprosessen dannet grunnlaget for å vurdere sikkerheten ved hydrolysat fra egghinne. Myndigheten anser 

derfor at det ikke ville være mulig å trekke konklusjoner om sikkerheten ved hydrolysat fra egghinne uten 

opplysningene fra den ikke-offentliggjorte rapporten om denne prosessen. 

14) Etter å ha mottatt Myndighetens uttalelse anmodet Kommisjonen søkeren om å ytterligere begrunne påberopelsen av 

eiendomsrett til studiene og begrunne sitt krav om enerett til å kunne vise til dem, som nevnt i artikkel 26 nr. 2 bokstav 

a) og b) i forordning (EU) 2015/2283. 

15) Søkeren har også erklært at selskapet på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett og enerett til 

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

bruke dem. Kommisjonen har vurdert alle opplysninger framlagt av søkeren, og anser at oppfyllelsen av kravene fastsatt 

i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 er tilstrekkelig dokumentert av søkeren. 

16) Som fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 bør derfor den detaljerte beskrivelsen av framstillings-

prosessen som inngår i søkerens dokumentasjon, og som var nødvendig for at Myndigheten skulle kunne gjennomføre 

vurderingen av det nye næringsmiddelet, ikke brukes av Myndigheten til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på 

fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordning. Som følge av dette bør omsetning i Unionen av det nye 

næringsmiddelet som godkjennes ved denne forordning, være begrenset til søkeren i et tidsrom på fem år. 

17) At godkjenningen av dette nye næringsmiddelet og retten til å vise til den detaljerte beskrivelsen av framstillings-

prosessen i søkerens dokumentasjon begrenses utelukkende til søkeren, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere 

kan søke om tillatelse til å bringe det samme nye næringsmiddelet i omsetning, forutsatt at søknaden deres er basert på 

lovlig innhentede opplysninger til støtte for godkjenning i henhold til denne forordning. 

18) Ettersom kilden til det nye næringsmiddelet kommer fra egg, som er oppført i vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(10) som et av flere stoffer eller produkter som forårsaker allergier eller intoleranser, 

bør kosttilskudd som inneholder hydrolysat fra egghinne, være behørig merket i samsvar med kravene i artikkel 21 i 

nevnte forordning. 

  

(1) Biova, LLC, februar 2015 (ikke offentliggjort). 

(2) Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln, april 2014 (ikke offentliggjort). 

(3) Food Allergy Research and Resource Program, University of Nebraska, Lincoln, februar 2008b (ikke offentliggjort). 

(4) BioReliance Corporation, Rockville (MD) for NIS Labs, Klamath Falls (OR), januar 2016 (ikke offentliggjort). 

(5) ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC, Johnston (IA), januar 2009a (ikke offentliggjort). 

(6) ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC, juli 2009c (ikke offentliggjort). 

(7) ST&T Consultants, San Francisco (CA) for Biova LLC, Johnston (IA), februar 2009a (ikke offentliggjort). 

(8) ST&T Consultants, San Francisco (CA), juli 2009c (ikke offentliggjort). 

(9) EFSA Journal 2018; 16(7):5363 

(10) 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). 
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19) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(1) fastsetter krav til kosttilskudd. Bruken av hydrolysat fra egghinne bør 

godkjennes uten at det berører nevnte direktiv. 

20) 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 

1. Hydrolysat fra egghinne som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

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

Selskap: Biova, LLC 

Adresse: 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa USA 

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

godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2 i denne forordning, 

eller etter avtale med Biova, LLC. 

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

denne forordning. 

4. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF. 

Artikkel 2 

Studien som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for Myndighetens vurdering av det nye næringsmiddelet 

nevnt i artikkel 1, og som søkeren hevder oppfyller kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283, skal ikke 

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

samtykke fra Biova, LLC. 

Artikkel 3 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 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. 

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

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

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

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 
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VEDLEGG 

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

1) Følgende siste kolonne tilføyes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler»): 

«Vern av opplysninger» 

2) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt 

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

«Hydrolysat av egg-

hinne 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmid-

delet på merkingen av næringsmid-

ler som inneholder det, skal være 

«hydrolysat fra egghinne». 

 Godkjent 25. november 2018. Denne oppføringen er 

basert på vitenskapelig dokumentasjon og vitenskapelige 

data som er omfattet av eiendomsrett og vernet i samsvar 

med artikkel 26 i forordning (EU) 2015/2283. 

Søker: Biova, LLC., 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO 

Box 394 Johnston 50131, Iowa, USA. I tidsrommet som 

opplysningsvernet gjelder for, er det nye næringsmiddelet 

hydrolysat fra egghinne godkjent for omsetning i Unionen 

bare av Biova, LLC, med mindre en etterfølgende søker 

får godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning til 

den vitenskapelige dokumentasjonen eller de vitenskapelige 

opplysningene som er omfattet av eiendomsrett og vernet i 

samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 2015/2283, 

eller etter avtale med Biova, LLC. 

Sluttdato for vern av opplysninger: 25. november 2023» 

Kosttilskudd som definert i 

direktiv 2002/46/EF beregnet 

på den voksne befolkningen 

450 mg/dag 

3) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Spesifikasjon 

«Hydrolysat av egg-

hinne 

Beskrivelse 

Hydrolysat fra egghinne utvinnes fra hinner fra hønseeggeskall. Hinnene skilles fra eggeskallene ved hjelp av hydromekanisk separering, og blir deretter videre bearbeidet 

med en patentert oppløsningsmetode. Etter oppløsningsprosessen blir løsningen filtrert, konsentrert, spraytørket og emballert. 
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Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Spesifikasjon 

 Egenskaper/sammensetning 

Kjemiske parametrer Metoder 

Nitrogenholdige forbindelser i alt (vektprosent): ≥ 88 Forbrenning i henhold til AOAC 990.03 og AOAC 992.15 

Kollagen (vektprosent): ≥ 15 SircolTM-analyse av løselig kollagen 

Elastin (vektprosent): ≥ 20 FastinTM-analyse av elastin 

Glykosaminoglykaner i alt (vektprosent): ≥ 5 USP26 (kondroitinsulfat-K0032-metode) 

Kalsium: ≤ 1 %  

Fysiske parametrer 

pH: 6,5–7,6 

Aske (vektprosent): ≤ 8 

Vanninnhold (vektprosent): ≤ 9 

Vannaktivitet: ≤ 0,3 

Løselighet (i vann): løselig 

Bulktetthet: ≥ 0,6 g/cm3 

Tungmetaller 

Arsen ≤ 0,5 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier 

Aerobt kimtall: ≤ 2 500 KDE/g 

Escherichia coli: ≤ 5 MPN/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Koliforme bakterier: ≤ 10 MPN/g 

Staphylococcus aureus: ≤ 10 KDE/g 

Mesofile sporer: ≤ 25 KDE/g 

Termofile sporer: ≤ 10 KDE/10 g 

Gjær: ≤ 10 KDE/g 

Mugg: ≤ 200 KDE/g 

KDE: Kolonidannende enheter. MPN: Mest sannsynlige tall (Most Probable Number). USP: United States Pharmacopeia.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1648 

av 29. oktober 2018 

om tillatelse til å bringe xylo-oligosakkarider i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

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

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. 

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

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

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om godkjenning og 

omsetning av et nytt næringsmiddel i Unionen og om ajourføring av EU-listen. 

4) Selskapet Longlive Europe Food Division Ltd. («søkeren») innga 4. mai 2016 en søknad til vedkommende myndighet i 

Ungarn om å få bringe xylo-oligosakkarider i omsetning i Unionen som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til 

artikkel 1 nr. 2 bokstav e) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3). Søknaden gjelder bruk av xylo-

oligosakkarider i en rekke næringsmiddelkategorier, nærmere bestemt bakervarer, melkeprodukter, smørbare produkter 

av frukt, sjokoladevarer og soyadrikker for befolkningen generelt. 

5) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det 

ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning 

(EU) 2015/2283. 

6) Søknaden om å bringe xylo-oligosakkarider i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel ble inngitt til en 

medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også kravene fastsatt i forordning 

(EU) 2015/2283.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 6.11.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2019 av 8. februar 2019 

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

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

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

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

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

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

2020/EØS/36/17 
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7) Vedkommende myndighet i Ungarn leverte sin første vurderingsrapport 18. juli 2016. I rapporten konkluderte den med 

at xylo-oligosakkarider oppfyller kriteriene for nye næringsmiddelingredienser fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 258/97. 

8) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 12. juni 2017. Andre 

medlemsstater kom med begrunnede innvendinger innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i 

forordning (EF) nr. 258/97 med hensyn til spesifikasjonene, stabiliteten, det forventede daglige inntaket og de 

toksikologiske studiene. 

9) På bakgrunn av innvendingene fra de andre medlemsstatene rådførte Kommisjonen seg 6. september 2017 med Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av 

xylo-oligosakkarider som en ny næringsmiddelingrediens i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97. 

10) Myndigheten vedtok 27. juni 2018 den vitenskapelige uttalelsen om sikkerheten ved xylo-oligosakkarider som et nytt 

næringsmiddel i henhold til forordning (EU) 2015/2283 («Scientific Opinion on the safety of xylo-oligosaccharides as a 

novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»)(1). Uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i forordning 

(EU) 2015/2283. 

11) Denne uttalelsen gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at xylo-oligosakkarider med de foreslåtte bruksområdene og 

grenseverdiene ved bruk som en ingrediens i bakervarer, melkeprodukter, smørbare produkter av frukt, sjokoladevarer 

og soyadrikker er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(2) fastsetter krav til melk og melkeprodukter som får 

anvendelse på xylo-oligosakkarider når de brukes som ingrediens i melkeprodukter. I samsvar med forordningens 

vedlegg VII del III nr. 2 kan xylo-oligosakkarider ikke brukes i melkeprodukter for å erstatte noen melkebestanddel, 

verken helt eller delvis. Bruken av xylo-oligosakkarider som et nytt næringsmiddel i melkeprodukter bør derfor 

begrenses tilsvarende. 

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 

1. Xylo-oligosakkarider som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

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

denne forordning. 

3. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1308/2013. 

Artikkel 2 

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

Artikkel 3 

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

  

(1) EFSA Journal 2018;16(7): 5361 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 671). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

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

«Xylo-oligosakkarider Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier(**) Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «xylo-oligosakkarider».» 

 

Hvitt brød 14 g/kg 

Fullkornbrød 14 g/kg 

Frokostkorn 14 g/kg 

Kjeks 14 g/kg 

Soyadrikker 3,5 g/kg 

Yoghurt(*) 3,5 g/kg 

Smørbare fruktprodukter 30 g/kg 

Sjokoladevarer 30 g/kg 

(*) Ved bruk i melkeprodukter kan xylo-oligosakkarider ikke helt eller delvis erstatte noen 

melkebestanddel. 

(**) De øvre grenseverdiene er beregnet på grunnlag av spesifikasjonene for pulverform 1. 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Xylo-oligosakkarider Beskrivelse: 

Det nye næringsmiddelet er en blanding av xylo-oligosakkarider som framstilles av maiskolber (Zea mays subsp. mays) ved hydrolyse ved hjelp av en 

xylanase fra Trichoderma reesei etterfulgt av en rensingsprosess. 

Egenskaper/sammensetning 

Parameter Pulverform 1 Pulverform 2 Sirupsform 

Vanninnhold (%) ≤ 5,0 ≤ 5,0 70–75 

Protein (g/100 g) < 0,2 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Aske (%) ≤ 0,3 

pH 3,5–5,0 

Samlet karbohydratinnhold (g/100 g) ≥ 97 ≥ 95 ≥ 70 

Innhold av xylo-oligosakkarider (tørrstoff) 

(g/100 g) 

≥ 95 ≥ 70 ≥ 70 

Andre karbohydrater (g/100 g)(a) 2,5–7,5 2–16 1,5–31,5 

Monosakkarider i alt (g/100 g) 0–4,5 0–13 0–29 

Glukose (g/100 g) 0–2 0–5 0–4 

Arabinose (g/100 g) 0–1,5 0–3 0–10 

Xylose (g/100 g) 0–1,0 0–5 0–15 

Disakkarider i alt (g/100 g) 27,5–48 25–43 26,5–42,5 

Xylobiose (XOS DP2) (g/100 g) 25–45 23–40 25–40 

Cellobiose (g/100 g) 2,5–3 2–3 1,5–2,5 

Oligosakkarider i alt (g/100 g) 41–77 36–72 32–71 

Xylotriose (XOS DP3) (g/100 g) 27–35 18–30 18–30 

Xylotetraose (XOS DP4) (g/100 g) 10–20 10–20 8–20 

Xylopentaose (XOS DP5) (g/100 g) 3–10 5–10 3–10 

Xyloheksaose (XOS DP6) (g/100 g) 1–5 1–5 1–5 

Xyloheptaose (XOS DP7) (g/100 g) 0–7 2–7 2–6 

Maltdekstrin (g/100 g)(b) 0 20–25 0 

Kobber (mg/kg) < 5,0 

Bly (mg/kg) < 0,5 

Arsen (mg/kg) < 0,3 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Salmonella (KDE(c)/25 g) Ikke påvist 

E. coli (MPN(d)/100 g) Ikke påvist 

Gjær (KDE/g) < 10 

Mugg (KDE/g) < 10 

DP: Polymeriseringsgrad (Degree of Polymerization) 

(a) Andre karbohydrater omfatter monosakkarider (glukose, xylose og arabinose) og cellobiose. 

(b) Maltdekstrininnholdet beregnes etter den tilsatte mengden i prosessen. 

(c) KDE: Kolonidannende enheter. 

(d) MPN: Mest sannsynlige tall (Most Probable Number).» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/555 

av 9. april 2018 

om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2019, 2020 og 2021 for å sikre overholdelse av øvre 

grenseverdier for rester av pesticider og for å vurdere forbrukernes eksponering for pesticidrester i og på 

næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 29 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008(2) ble det for første gang opprettet et samordnet flerårig kontrollprogram 

i Fellesskapet som omfattet årene 2009, 2010 og 2011. Dette programmet ble videreført ved flere etterfølgende kommi-

sjonsforordninger. Den siste av disse var Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/660(3). 

2) Mellom 30 og 40 næringsmidler utgjør de viktigste bestanddelene i kosten i Unionen. Ettersom bruken av pesticider 

endres vesentlig i løpet av tre år, bør pesticider i disse næringsmidlene overvåkes i en rekke treårige sykluser, slik at 

forbrukernes eksponering og anvendelsen av Den europeiske unions regelverk kan vurderes. 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», framla en vitenskapelig rapport om 

en vurdering av utformingen av overvåkingsprogrammet for pesticider. Myndigheten konkluderte med at en 

overskridelse av den øvre grenseverdien på mer enn 1 % kan estimeres med en feilmargin på 0,75 % ved utvelgelse av 

683 prøver for minst 32 ulike næringsmidler(4). Innsamlingen av prøvene bør fordeles mellom medlemsstatene på 

grunnlag av befolkningsstørrelse, og det skal tas minst tolv prøver per produkt hvert år. 

4) Det er tatt hensyn til analyseresultater fra tidligere offisielle kontrollprogrammer i Unionen for å sikre at pesticidene 

som omfattes av kontrollprogrammet, er representative for de pesticidene som brukes. 

5) Retningslinjer for framgangsmåter for kvalitetskontroll og validering av analyser av rester av pesticider i næringsmidler 

og fôr er offentliggjort på Kommisjonens nettsted(5). 

6) Dersom definisjonen av en rest av et pesticid omfatter andre aktive stoffer, metabolitter og/eller nedbrytingsprodukter 

eller reaksjonsprodukter, bør disse forbindelsene rapporteres hver for seg dersom de måles enkeltvis. 

7) Medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten har i fellesskap fastsatt gjennomføringstiltak for oversending av 

opplysninger fra medlemsstatene, f.eks. den standardiserte beskrivelsen av prøver (SSD)(6)(7) for framlegging av 

resultater av analyser av pesticidrester.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 92 av 10.4.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008 av 5. desember 2008 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Fellesskapet for 2009, 2010 

og 2011 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og 

å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene (EUT L 328 av 6.12.2008, s. 9). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/660 av 6. april 2017 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2018, 

2019 og 2020 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse og for å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene (EUT L 94 av 7.4.2017, s. 12). 

(4) European Food Safety Authority; pesticide monitoring program: design assessment. EFSA Journal 2015;13(2):4005. 

(5) Dokument nr. SANTE/11813/2017 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2017-

11813.pdf i nyeste versjon. 

(6) «Standard sample description for food and feed», EFSA Journal 2010; 8(1): 1457). 

(7) «Use of the EFSA Standard Sample Description ver. 2.0 (SSD) for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and 

feed according to Regulation (EC) No 396/2005 (EFSA Supporting publication 2015: EN-918. 

2020/EØS/36/18 
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8) Med hensyn til prøvetakingsmetodene bør kommisjonsdirektiv 2002/63/EF(1), som inneholder de prøvetakingsmetodene 

og -framgangsmåtene som er anbefalt av Codex Alimentarius-kommisjonen, få anvendelse. 

9) Det må vurderes om de øvre grenseverdiene for barnemat for spedbarn og småbarn som er fastsatt i artikkel 10 i 

kommisjonsdirektiv 2006/141/EF(2) og i artikkel 7 i kommisjonsdirektiv 2006/125/EF(3), er overholdt, idet det tas 

hensyn bare til definisjonene av restmengder fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10) Med hensyn til metoder for påvisning av én restmengde bør medlemsstatene kunne oppfylle sine analyseforpliktelser 

ved bruk av offentlige laboratorier som allerede benytter de validerte metodene som kreves. 

11) Medlemsstatene bør innen 31. august hvert år sende inn opplysningene for foregående kalenderår. 

12) For å unngå uklarhet på grunn av overlapping mellom flerårige programmer som følger etter hverandre, bør gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/660 oppheves av hensyn til rettssikkerheten. Den bør imidlertid fortsatt gjelde for prøver 

som er analysert i 2018. 

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 

Medlemsstatene skal i 2019, 2020 og 2021 ta prøver og analysere de kombinasjoner av produkter og pesticider som er oppført i 

vedlegg I. 

Antall prøver av hvert enkelt produkt, herunder næringsmidler for spedbarn og småbarn samt produkter fra økologisk landbruk, 

er fastsatt i vedlegg II. 

Artikkel 2 

1. Partiet som det skal tas prøver av, skal velges tilfeldig. 

Prøvetakingsmetoden, herunder antallet enheter, skal være i samsvar med direktiv 2002/63/EF. 

2. Alle prøver, herunder prøver fra næringsmidler for spedbarn og småbarn, skal analyseres for pesticidene oppført i vedlegg 

I i samsvar med definisjonene av restmengder fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005. 

3. Når det gjelder næringsmidler for spedbarn og småbarn, skal prøvene tas fra produkter til konsum eller produkter som 

rekonstitueres etter produsentens anvisninger, idet det tas hensyn til de øvre grenseverdiene for restmengder fastsatt i direktiv 

2006/125/EF og 2006/141/EF. Dersom disse næringsmidlene kan konsumeres både i den tilstand de selges i og etter 

rekonstituering, er det resultatene for det ikke-rekonstituerte produktet slik det selges, som skal sendes inn. 

Artikkel 3 

Medlemsstatene skal sende inn analyseresultatene av de prøvene som er tatt i 2019, 2020 og 2021, innen 31. august i 

henholdsvis 2020, 2021 og 2022. Disse resultatene skal oversendes i samsvar med den standardiserte beskrivelsen av prøver 

(SSD). 

Dersom definisjonen av en rest av et pesticid omfatter flere enn én forbindelse (aktivt stoff, metabolitter og/eller nedbrytings- 

eller reaksjonsprodukter), skal medlemsstatene sende inn analyseresultatene i samsvar med den fullstendige definisjonen av 

restmengden. I tillegg skal det sendes inn en egen melding om resultatene av hver enkelt av analyttene som er nevnt i 

definisjonen av en restmengde, såframt de måles enkeltvis. 

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2002/63/EF av 11. juli 2002 om fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved offentlig kontroll av rester av 

plantevernmidler i og på produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og om oppheving av direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 av 

16.7.2002, s. 30). 

(2) Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 

1999/21/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2006/125/EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn 

(EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16). 
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Artikkel 4 

Gjennomføringsforordning (EU) 2017/660 oppheves. 

Når det gjelder prøver som analyseres i 2018, skal den imidlertid fortsette å gjelde fram til 1. september 2019. 

Artikkel 5 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 9. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Del A: Produkter av vegetabilsk opprinnelse(1) som det skal tas prøver av i 2019, 2020 og 2021 

2019 2020 2021 

(c) (a) (b) 

Epler(2) Appelsiner(2) Borddruer(2) 

Jordbær(2) Pærer(2) Bananer(2) 

Ferskener, herunder nektariner og lig-

nende hybrider(2) 

Kiwifrukter(2) Grapefrukter(2) 

Vin (rød eller hvit) framstilt av druer. 

(Dersom det ikke finnes en spesifikk 

bearbeidingsfaktor for vin, benyttes en 

faktor på 1 som standard. Medlemsstatene 

oppfordres til å oppgi i den nasjonale 

sammendragsrapporten hvilke be-

arbeidingsfaktorer for vin som er 

benyttet.) 

Blomkål(2) Auberginer(2) 

Salat(2) Kepaløk(2) Brokkoli(2) 

Hodekål(2) Gulrøtter(2) Meloner(2) 

Tomater(2) Poteter(2) Dyrket sopp(2) 

Spinat(2) Bønner (tørkede)(2) Grønnsakpaprika(2) 

Havrekorn(3)(4) Rugkorn(4) Hvetekorn(4) 

Byggkorn(4)(5) Brun ris (avskallet ris), definert som ris 

etter fjerning av skallet fra uavskallet 

ris(6) 

Jomfruolje av oliven. (Dersom det ikke 

finnes en spesifikk bearbeidingsfaktor for 

olje, benyttes en faktor på 5 som standard 

for fettoppløselige stoffer, idet det tas 

hensyn til en standardavkastning for 

produksjon av olivenolje på 20 % av 

olivenhøsten. For stoffer som ikke er 

oppløselig i fett, benyttes en 

bearbeidingsfaktor på 1. Medlemsstatene 

oppfordres til å oppgi i den nasjonale 

sammendragsrapporten hvilke be-

arbeidingsfaktorer for vin som er benyttet.) 

Del B: Produkter av animalsk opprinnelse(1) som det skal tas prøver av i 2019, 2020 og 2021 

2019 2020 2021 

(e) (f) (d) 

Kumelk(7) Fjørfefett(2) Storfefett(2) 

Svinefett(2) Sauefett(2) Hønseegg(2)(8) 
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Del C: Kombinasjoner av pesticider og produkter som skal overvåkes i eller på næringsmidler av vegetabilsk 
opprinnelse 

 2019 2020 2021 Merknader 

2,4-D (c) (a) (b) Analysen foretas bare foretas i og på salat, spinat og tomater i 2019, i 

og på appelsiner, blomkål, brun ris og tørkede bønner i 2020 og 

grapefrukt, borddruer, auberginer og brokkoli i 2021. 

2-Fenylfenol (c) (a) (b)  

Abamektin (c) (a) (b)  

Acefat (c) (a) (b)  

Acetamiprid (c) (a) (b)  

Akrinatrin (c) (a) (b)  

Aldikarb (c) (a) (b)  

Aldrin og dieldrin (c) (a) (b)  

Ametoktradin (c) (a) (b)  

Azinfosmetyl (c) (a) (b)  

Azoksystrobin (c) (a) (b)  

Bifentrin (c) (a) (b)  

Bifenyl (c) (a) (b)  

Bitertanol (c) (a) (b)  

Boskalid (c) (a) (b)  

Bromidion (c) (a) (b) Analysen foretas bare i og på salat og tomater i 2019, i og på brun ris i 

2020 og i og på grønnsakpaprika i 2021. 

Brompropylat (c) (a) (b)  

Bupirimat (c) (a) (b)  

Buprofezin (c) (a) (b)  

Kaptan (c) (a) (b)  

Karbaryl (c) (a) (b)  

Karbendazim og benomyl (c) (a) (b)  

Karbofuran (c) (a) (b)  

Klorantraniliprol (c) (a) (b)  

Klorfenapyr (c) (a) (b)  



Nr. 36/346 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

 2019 2020 2021 Merknader 

Klormekvat (c) (a) (b) Analysen foretas bare i og på tomater og havre i 2019, i og på 

gulrøtter, pærer, rug og brun ris i 2020 og i og på auberginer, 

borddruer, dyrket sopp og hvete i 2021. 

Klortalonil (c) (a) (b)  

Klorprofam (c) (a) (b)  

Klorpyrifos (c) (a) (b)  

Klorpyrifosmetyl (c) (a) (b)  

Klofentezin (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, unntatt korn. 

Klotianidin (c) (a) (b)  

Cyazofamid (c) (a) (b)  

Cyflutrin (c) (a) (b)  

Cymoksanil (c) (a) (b)  

Cypermetrin (c) (a) (b)  

Cyprokonazol (c) (a) (b)  

Cyprodinil (c) (a) (b)  

Cyromazin (c) (a) (b) Analysen foretas bare i og på salat og tomater i 2019, i og på poteter, 

kepaløk og gulrøtter i 2020 og i og på auberginer, grønnsakpaprika, 

meloner og dyrket sopp i 2021. 

Deltametrin (c) (a) (b)  

Diazinon (c) (a) (b)  

Diklorvos (c) (a) (b)  

Dikloran (c) (a) (b)  

Dikofol (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, unntatt korn. 

Dietofenkarb (c) (a) (b)  

Difenokonazol (c) (a) (b)  

Diflubenzuron (c) (a) (b)  

Dimetoat (c) (a) (b)  

Dimetomorf (c) (a) (b)  

Dinikonazol (c) (a) (b)  

Difenylamin (c) (a) (b)  
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 2019 2020 2021 Merknader 

Ditianon (c) (a) (b) Analysen foretas bare i og på epler og ferskener i 2019, i og på pærer 

og brun ris i 2020 og i og på borddruer i 2021. 

Ditiokarbamater (c) (a) (b) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, unntatt brokkoli, 

blomkål, hodekål, olivenolje, vin og kepaløk. 

Dodin (c) (a) (b)  

Emamektinbenzoat B1a, 

uttrykt som emamektin 

(c) (a) (b)  

Endosulfan (c) (a) (b)  

EPN (c) (a) (b)  

Epoksiconazol (c) (a) (b)  

Etefon (c) (a) (b) Analysen foretas bare i og på epler, ferskener, tomater og vin i 2019, i 

og på appelsiner og pærer i 2020 og i og på grønnsakpaprika, hvete og 

borddruer i 2021. 

Etion (c) (a) (b)  

Etirimol (c) (a) (b) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, unntatt korn. 

Etofenprox (c) (a) (b)  

Etoksazol (c) (a) (b)  

Famoksadon (c) (a) (b)  

Fenamidon (c) (a) (b)  

Fenamifos (c) (a) (b)  

Fenarimol (c) (a) (b) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, unntatt korn. 

Fenazakin (c) (a) (b) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, unntatt korn. 

Fenbukonazol (c) (a) (b)  

Fenbutatinoksid (c) (a) (b) Analysen foretas bare i og på epler, jordbær, ferskener, tomater og vin 

i 2019, i og på appelsiner og pærer i 2020 og i og på auberginer, 

grapefrukt, grønnsakpaprika og borddruer i 2021. 

Fenheksamid (c) (a) (b)  

Fenitrotion (c) (a) (b)  

Fenoksykarb (c) (a) (b)  

Fenpropatrin (c) (a) (b)  
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 2019 2020 2021 Merknader 

Fenpropidin (c) (a) (b)  

Fenpropimorf (c) (a) (b)  

Fenpyroksimat (c) (a) (b)  

Fention (c) (a) (b)  

Fenvalerat (c) (a) (b)  

Fipronil (c) (a) (b)  

Flonikamid (c) (a) (b) Analysen foretas bare i og på epler, ferskener, spinat, salat, tomater, 

havre og bygg i 2019, i og på poteter, pærer, brun ris og rug i 2020 og i 

og på auberginer, borddruer, grapefrukt, meloner, grønnsakpaprika og 

hvete i 2021. 

Fluazifop-P (c) (a) (b) Analysen foretas bare i og på jordbær, hodekål, salat, spinat og tomater 

i 2019, i og på blomkål, tørkede bønner, poteter og gulrøtter i 2020 og i 

og på auberginer, brokkoli, grønnsakpaprika og hvete i 2021. 

Flubendiamid (c) (a) (b)  

Fludioksonil (c) (a) (b)  

Flufenoxuron (c) (a) (b)  

Fluopikolid (c) (a) (b)  

Fluopyram (c) (a) (b)  

Flukinkonazol (c) (a) (b)  

Flusilazol (c) (a) (b)  

Flutriafol (c) (a) (b)  

Fluksapyroksad (c) (a) (b)  

Folpet (c) (a) (b)  

Formetanat (c) (a) (b)  

Fostiazat (c) (a) (b)  

Glyfosat (c) (a) (b)  

Haloksyfop, herunder 

haloksyfop-P 

(c) (a) (b) Analysen foretas bare i og på jordbær og hodekål i 2019, i og på 

tørkede bønner i 2020 og i og på brokkoli, grapefrukt, grønnsakpaprika 

og hvete i 2021. 

Heksakonazol (c) (a) (b)  

Heksytiasoks (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, unntatt korn. 

Imazalil (c) (a) (b)  
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 2019 2020 2021 Merknader 

Imidakloprid (c) (a) (b)  

Indoksakarb (c) (a) (b)  

Iprodion (c) (a) (b)  

Iprovalikarb (c) (a) (b)  

Isokarbofos (c) (a) (b)  

Isoprotiolan  (a)  Analysen foretas bare i og på brun ris i 2020. Stoffet skal ikke 

analyseres i eller på produkter i 2019 og 2021. 

Kresoksimmetyl (c) (a) (b)  

Lambdacyhalotrin (c) (a) (b)  

Linuron (c) (a) (b)  

Lufenuron (c) (a) (b)  

Malation (c) (a) (b)  

Mandipropamid (c) (a) (b)  

Mepanipyrim (c) (a) (b)  

Mepikvat (c) (a) (b) Analysen foretas bare i og på rug og havre i 2019, i og på pærer, rug og 

brun ris i 2020 og i og på dyrket sopp og hvete i 2021. 

Metalaksyl og metalaksyl-M (c) (a) (b)  

Metamidofos (c) (a) (b)  

Metidation (c) (a) (b)  

Metiokarb (c) (a) (b)  

Metomyl (c) (a) (b)  

Metoksyfenozid (c) (a) (b)  

Metrafenon (c) (a) (b)  

Monokrotofos (c) (a) (b)  

Myklobutanil (c) (a) (b)  

Oksadiksyl (c) (a) (b)  

Oksamyl (c) (a) (b)  

Oksydemetonmetyl (c) (a) (b)  

Paklobutrazol (c) (a) (b)  

Paration (c) (a) (b)  
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 2019 2020 2021 Merknader 

Parationmetyl (c) (a) (b)  

Penkonazol (c) (a) (b)  

Pencykuron (c) (a) (b)  

Pendimetalin (c) (a) (b)  

Permetrin (c) (a) (b)  

Fosmet (c) (a) (b)  

Pirimikarb (c) (a) (b)  

Pirimifos-metyl (c) (a) (b)  

Procymidon (c) (a) (b)  

Profenofos (c) (a) (b)  

Propamokarb (c) (a) (b) Analysen foretas bare i og på jordbær, hodekål, spinat, salat, tomater 

og bygg i 2019, i og på gulrøtter, blomkål, kepaløk og poteter i 2020 

og i og på borddruer, meloner, auberginer, brokkoli, grønnsakpaprika 

og hvete i 2021. 

Propargitt (c) (a) (b)  

Propikonazol (c) (a) (b)  

Propyzamid (c) (a) (b)  

Prosulfokarb (c) (a) (b)  

Protiokonazol (c) (a) (b) Analysen foretas bare i og på hodekål, salat, tomater, havre og bygg i 

2019, i og på gulrøtter, kepaløk, rug og brun ris i 2020 og i og på 

grønnsakpaprika og hvete i 2021. 

Pymetrozin (c)  (b) Analysen foretas bare i og på hodekål, salat. jordbær, spinat og tomater 

i 2019. Stoffet skal ikke analyseres i eller på produkter i 2020, i og på 

auberginer, meloner og grønnsakpaprika i 2021. 

Pyraklostrobin (c) (a) (b)  

Pyridaben (c) (a) (b)  

Pyrimetanil (c) (a) (b)  

Pyriproksyfen (c) (a) (b)  

Kinoksyfen (c) (a) (b)  

Spinosad (c) (a) (b)  

Spirodiklofen (c) (a) (b)  

Spiromesifen (c) (a) (b)  
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 2019 2020 2021 Merknader 

Spiroksamin (c) (a) (b)  

Spirotetramat (c) (a) (b)  

Tau-fluvalinat (c) (a) (b)  

Tebukonazol (c) (a) (b)  

Tebufenozid (c) (a) (b)  

Tebufenpyrad (c) (a) (b) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, unntatt korn. 

Teflubenzuron (c) (a) (b)  

Teflutrin (c) (a) (b)  

Terbutylazin (c) (a) (b)  

Tetrakonazol (c) (a) (b)  

Tetradifon (c) (a) (b) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, unntatt korn. 

Tiabendazol (c) (a) (b)  

Tiakloprid (c) (a) (b)  

Tiametoksam (c) (a) (b)  

Tiofanatmetyl (c) (a) (b)  

Tolklofosmetyl (c) (a) (b)  

Triadimefon (c) (a) (b)  

Triadimenol (c) (a) (b)  

Tiodikarb (c) (a) (b)  

Triazofos (c) (a) (b)  

Trifloksystrobin (c) (a) (b)  

Triflumuron (c) (a) (b)  

Vinklozolin (c) (a) (b)  

Del D: Kombinasjoner av pesticider og produkter som skal overvåkes i/på næringsmidler av animalsk opprinnelse 

 2019 2020 2021 Merknader 

Aldrin og dieldrin (e) (f) (d)  

Bifentrin (e) (f) (d)  

Klordan (e) (f) (d)  
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 2019 2020 2021 Merknader 

Klorpyrifos (e) (f) (d)  

Klorpyrifosmetyl (e) (f) (d)  

Cypermetrin (e) (f) (d)  

DDT (e) (f) (d)  

Deltametrin (e) (f) (d)  

Diazinon (e) (f) (d)  

Endosulfan (e) (f) (d)  

Famoksadon (e) (f) (d)  

Fenvalerat (e) (f) (d)  

Fipronil (e) (f) (d)  

Glyfosat (e) (f) (d)  

Heptaklor (e) (f) (d)  

Heksaklorbenzen (e) (f) (d)  

Heksaklorsykloheksan 

(HCH, alfa-isomer) 

(e) (f) (d)  

Heksaklorsykloheksan 

(HCH, beta-isomer) 

(e) (f) (d)  

Indoksakarb (e)   Analysen foretas bare i og på melk i 2019. 

Lindan (e) (f) (d)  

Metoksyklor (e) (f) (d)  

Paration (e) (f) (d)  

Permetrin (e) (f) (d)  

Pirimifos-metyl (e) (f) (d)  

(1) For rå næringsmidler som skal analyseres, skal de delene av produktene som de øvre grenseverdiene gjelder for, analyseres for 

hovedproduktet i gruppen eller undergruppen oppført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005, med mindre noe annet er angitt. 

(2) Ubearbeidede produkter skal analyseres. Når det gjelder fryste produkter skal eventuelt en bearbeidingsfaktor rapporteres. Dersom det 

ikke finnes en spesifikk bearbeidingsfaktor, benyttes en faktor på 1 som standard. 

(3) Dersom det ikke finnes tilfredsstillende prøver av havrekorn, kan den delen av det påkrevde prøveantallet for havrekorn som ikke kunne 

tas, legges til prøveantallet for byggkorn, noe som gir et lavere prøveantall for havrekorn og et tilsvarende høyere prøveantall for 

byggkorn. 

(4) Dersom det ikke finnes tilfredsstillende prøver av rug-, hvete-, havre- eller byggkorn, kan også fullkornmel av rug, hvete, havre eller bygg 

analyseres, og en bearbeidingsfaktor skal rapporteres. Dersom det ikke finnes en spesifikk bearbeidingsfaktor, benyttes en faktor på 1 som 

standard. 

(5) Dersom det ikke finnes tilfredsstillende prøver av byggkorn, kan den delen av det påkrevde prøveantallet for byggkorn som ikke kunne 

tas, legges til prøveantallet for havrekorn, noe som gir et lavere prøveantall for byggkorn og et tilsvarende høyere prøveantall for 

havrekorn. 

(6) Dersom det er relevant, kan også polerte riskorn analyseres. Det skal rapporteres til EFSA hvorvidt polert eller avskallet ris ble analysert. 

Dersom polert ris ble analysert, skal det rapporteres en bearbeidingsfaktor. Dersom det ikke finnes en spesifikk bearbeidingsfaktor, 

benyttes en faktor på 0,5 som standard. 

(7) Fersk (ubearbeidet) melk skal analyseres, herunder fryst, pasteurisert oppvarmet, sterilisert eller filtrert melk. 

(8) Hele egg uten skall skal analyseres. 
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VEDLEGG II 

Antall prøver nevnt i artikkel 1 

1) Antall prøver som skal tas for hvert næringsmiddel og analyseres for pesticidene oppført i vedlegg I av hver medlemsstat, 

er angitt i tabellen i nr. 5. 

2) I tillegg til prøvene som kreves i samsvar med tabellen i nr. 5, skal hver medlemsstat i 2019 ta og analysere ti prøver av 

annen barnemat til spedbarn og småbarn enn morsmelkerstatning, tilskuddsblanding og bearbeidet kornbasert barnemat. 

I tillegg til prøvene som kreves i samsvar med tabellen i nr. 5, skal hver medlemsstat i 2020 ta og analysere fem prøver av 

morsmelkerstatninger og fem prøver av tilskuddsblandinger. 

I tillegg til prøvene som kreves i samsvar med nevnte tabell, skal hver medlemsstat i 2021 ta og analysere ti prøver av 

bearbeidet kornbasert barnemat. 

3) I samsvar med tabellen i nr. 5 skal antallet prøver av næringsmidler fra økologisk landbruk om mulig gjenspeile disse 

næringsmidlenes andel av markedet i den enkelte medlemsstat, og det skal tas minst én prøve. 

4) Medlemsstater som bruker metoder for påvisning av flere restmengder, kan bruke kvalitative påvisningsmetoder på opptil 

15 % av prøvene som skal tas og analyseres i samsvar med tabellen i nr. 5. Dersom en medlemsstat bruker kvalitative 

påvisningsmetoder, skal den analysere det resterende antall prøver ved hjelp av kvantitative metoder for påvisning av flere 

restmengder. 

Dersom den kvalitative påvisningen gir positive resultater, skal medlemsstatene bruke alminnelige metoder for å 

mengdebestemme resultatene. 

5) Laveste antall prøver per medlemsstat per næringsmiddel: 

Medlemsstat Prøver  Medlemsstat Prøver 

BE 12  LU 12 

BG 12 HU 12 

CZ 12 MT 12 

DK 12 NL 18 

DE 97 AT 12 

EE 12 PL 47 

EL 12 PT 12 

ES 50 RO 20 

FR 71 SI 12 

IE 12 SK 12 

IT 69 FI 12 

CY 12 SE 12 

LV 12 UK 71 

LT 12 HR 12 

SAMLET ANTALL PRØVER: 683 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1513 

av 10. oktober 2018 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til visse stoffer som 

er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i 

kategori 1A eller 1B(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) fastsetter kriterier for klassifisering av 

kjemiske stoffer i fareklasser, herunder fareklassene kreftframkallende, skadelig for arvestoffet i kjønnsceller eller 

reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 1B. I denne forordning brukes samlebetegnelsen «CMR-stoffer» om stoffer 

som er klassifisert i en av disse tre fareklassene. 

2) Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsetter begrensninger på framstilling, omsetning og bruk av visse 

farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Kommisjonen har utarbeidet kriterier for identifisering av produkter som 

inneholder CMR-stoffer, og som vil kunne brukes av forbrukere, og i den forbindelse vil det være hensiktsmessig å 

tilføye en ny begrensning i vedlegg XVII etter den forenklede framgangsmåten nevnt i artikkel 68 nr. 2 i nevnte 

forordning. I henhold til kriteriene utarbeidet av Kommisjonen skal klær, andre tekstiler og fottøy prioriteres(3). 

3) Visse CMR-stoffer forekommer i klær og tilbehør, andre tekstiler og fottøy, enten som urenheter fra produksjons-

prosessen eller fordi de er bevisst tilsatt for å gi dem særlige egenskaper. 

4) Opplysninger fra offentlige myndigheter og rapporter fra berørte parter viser at forbrukerne kan bli eksponert for CMR-

stoffer i klær og tilbehør, andre tekstiler eller fottøy gjennom kontakt med huden eller ved innånding. Disse produktene 

er allment tilgjengelige for forbrukere til privat bruk eller til bruk i forbindelse med en tjeneste som ytes til 

allmennheten (for eksempel sengetøy i et sykehus eller møbeltrekk i et offentlig bibliotek). For å minimere 

forbrukereksponeringen bør omsetning av CMR-stoffer i klær og tilbehør (herunder blant annet sportstøy og vesker) 

eller fottøy som skal brukes av forbrukere, forbys dersom CMR-stoffene forekommer i konsentrasjoner over et visst 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 12.10.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2019 av  

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

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations 

2020/EØS/36/19 
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nivå. Av samme grunn bør denne begrensningen også gjelde i situasjoner der CMR-stoffer forekommer i slike 

konsentrasjoner i andre tekstiler som kommer i kontakt med menneskers hud i et lignende omfang som klær (for 

eksempel sengetøy, tepper, møbeltrekk og tøybleier). 

5) Kommisjonen har rådført seg med berørte parter om hvilke stoffer og gjenstander som bør falle inn under virkeområdet 

for den nye begrensningen i henhold til artikkel 68 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006(1), og drøftet bestemte sider 

ved begrensningen (herunder konsentrasjonsgrensene og tilgjengeligheten av prøvingsmetoder) med partene på et 

teknisk arbeidsseminar(2). 

6) Stoffene som skal omfattes av begrensningen, har forskjellige egenskaper og brukes i forskjellige prosesser i industrien 

for produksjon av klær og tilbehør, tekstiler og fottøy. Det bør derfor angis øvre konsentrasjonsgrenser, enten for hvert 

enkelt stoff eller for grupper av stoffer, idet det tas hensyn til den tekniske gjennomførbarheten av disse grensene og 

tilgjengeligheten av egnede analysemetoder. Formaldehyd brukes i jakker, frakker og kåper, samt i møbeltrekk, for å gi 

dem henholdsvis strukturelle og flammehemmende egenskaper. På grunn av manglende opplysninger om egnede 

alternativer bør en mindre streng konsentrasjonsgrense gjelde i et begrenset tidsrom for formaldehyd i jakker, frakker, 

kåper og møbeltrekk for å gi driftsansvarlige mulighet til å tilpasse seg begrensningen. 

7) Klær, tilbehør og fottøy eller deler av klær, tilbehør og fottøy som er laget utelukkende av naturlig lær, pels eller skinn, 

bør ikke være omfattet av den nye begrensningen som skal vedtas ved denne forordning, ettersom andre kjemiske stoffer 

og prosesser brukes i produksjonen. Av samme årsak bør festeanordninger og dekorative elementer som ikke er av 

tekstil, ikke være omfattet av den nye begrensningen. 

8) Vegg-til-vegg-tepper og andre gulvbelegg av tekstilmaterialer til innendørs bruk, matter og løpere bør inntil videre 

unntas fra den nye begrensningen på grunn av muligheten for overlappende regelverk og fordi andre stoffer kan være 

relevante for dem. Kommisjonen bør vurdere unntaket på nytt og vurdere om det er hensiktsmessig med en separat 

begrensning. 

9) Personlig verneutstyr som faller inn under virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/425(3), og 

medisinsk utstyr som faller inn under virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745(4), bør 

unntas fra den nye begrensningen ettersom slikt utstyr og slike innretninger må oppfylle særlige krav med hensyn til 

sikkerhet og funksjonalitet. 

10) Det europeiske kjemikaliebyråets forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring, nevnt i artikkel 76 nr. 1 

bokstav f) i forordning (EF) nr. 1907/2006, ble rådspurt under utarbeidingen av begrensningen, og det ble tatt hensyn til 

dets uttalelse. 

11) Driftsansvarlige bør gis tilstrekkelig tid til å treffe egnede tiltak for å etterkomme begrensningen som vedtas ved denne 

forordning. Den nye begrensningen bør derfor gjelde fra en bestemt dato etter ikrafttredelsesdatoen for denne 

forordning. 

12) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 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. 

  

(1) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299 

(2) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/425 av 9. mars 2016 om personlig verneutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 

89/686/EØF (EUT L 81 av 31.3.2016, s. 51). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning 

(EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 

5.5.2017, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Ny post skal lyde: 

«72 Stoffene oppført i kolonne 1 i 

tabellen i tillegg 12 

1. skal ikke bringes i omsetning etter 1. november 2020 i 

a) klær eller tilbehør, 

b) tekstiler som ikke er klær, og som under normal bruk eller bruk som med 

rimelighet kan forventes, kommer i kontakt med menneskers hud i et 

lignende omfang som klær,  

c) fottøy 

dersom klærne, tilbehøret, fottøyet eller tekstilene som ikke er klær, skal 

brukes av forbrukere og stoffet forekommer i en konsentrasjon, målt i 

homogene materialer, som er lik eller høyere enn den som er angitt for 

vedkommende stoff i tillegg 12. 

2. Som unntak i forbindelse med omsetning av formaldehyd [CAS-nr. 50-00-0] 

i jakker, frakker, kåper eller møbeltrekk skal den relevante konsentrasjonen 

for formålene i nr. 1 være 300 mg/kg i tidsrommet mellom 1. november 2020 

og 1. november 2023. Konsentrasjonen angitt i tillegg 12 gjelder etter dette. 

3. Nr. 1 gjelder ikke for 

a) klær, tilbehør og fottøy eller deler av klær, tilbehør og fottøy som er laget 

utelukkende av naturlig lær, pels eller skinn, 

b) festeanordninger og dekorative elementer som ikke er av tekstil, 

c) brukte klær, brukt tilbehør, brukt fottøy eller brukte tekstiler som ikke er 

klær, 

d) vegg-til-vegg-tepper og andre gulvbelegg av tekstilmaterialer til 

innendørs bruk, matter og løpere. 

4. Nr. 1 gjelder ikke for klær, tilbehør, fottøy eller tekstiler som ikke er klær, 

som faller inn under virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/425(*) eller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/745(**). 

5. Nr. 1 bokstav b) gjelder ikke for tekstiler til engangsbruk. Med «tekstiler til 

engangsbruk» menes tekstiler som er beregnet å brukes bare én gang eller i et 

begrenset tidsrom, og som ikke er beregnet til senere bruk for samme eller 

lignende formål. 

6. Nr. 1 og 2 får anvendelse uten at det berører anvendelsen av eventuelle 

strengere begrensninger fastsatt i dette vedlegg eller i annet gjeldende 

unionsregelverk. 

7. Kommisjonen skal ta unntaket i nr. 3 bokstav d) opp til ny vurdering og 

eventuelt endre nevnte bokstav. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/425 av 9. mars 2016 om 

personlig verneutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 89/686/EØF (EUT 

L 81 av 31.3.2016, s. 51). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om 

medisinsk utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning (EF)  

nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av 

rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 5.5.2017, s. 1).» 
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2) Nytt tillegg 12 skal lyde: 

«Tillegg 12 

Post 72 – stoffer underlagt begrensninger og øvre konsentrasjonsgrenser etter vekt i homogene materialer: 

Stoffer Indeksnr. CAS-nr. EF-nr. Konsentrasjonsgrense etter vekt 

Kadmium og kadmiumforbindelser 

(oppført i vedlegg XVII, post 28, 29, 30, 

tillegg 1–6) 

— — — 1 mg/kg etter ekstraksjon (uttrykt som Cd-

metall som kan ekstraheres fra materialet) 

Seksverdige kromforbindelser (oppført i 

vedlegg XVII, post 28, 29, 30, tillegg 1–6) 

— — — 1 mg/kg etter ekstraksjon (uttrykt som Cr 

VI som kan ekstraheres fra materialet) 

Arsenforbindelser (oppført i vedlegg 

XVII, post 28, 29, 30, tillegg 1–6) 

— — — 1 mg/kg etter ekstraksjon (uttrykt som As-

metall som kan ekstraheres fra materialet) 

Bly og blyforbindelser (oppført i vedlegg 

XVII, post 28, 29, 30, tillegg 1–6) 

— — — 1 mg/kg etter ekstraksjon (uttrykt som Pb-

metall som kan ekstraheres fra materialet) 

Benzen 601-020-00-8 71-43-2 200-753-7 5 mg/kg 

Benzo[a]antracen 601-033-00-9 56-55-3 200-280-6 1 mg/kg 

Benzo[e]acefenantrylen 601-034-00-4 205-99-2 205-911-9 1 mg/kg 

Benzo[a]pyren, benzo[d,e,f]krysen 601-032-00-3 50-32-8 200-028-5 1 mg/kg 

Benzo[e]pyren 601-049-00-6 192-97-2 205-892-7 1 mg/kg 

Benzo[j]fluoranten 601-035-00-X 205-82-3 205-910-3 1 mg/kg 

Benzo[k]fluoranten 601-036-00-5 207-08-9 205-916-6 1 mg/kg 

Krysen 601-048-00-0 218-01-9 205-923-4 1 mg/kg 

Dibenz[a,h]antracen 601-041-00-2 53-70-3 200-181-8 1 mg/kg 

α,α,α,4-tetraklortoluen, p-

klorbenzotriklorid 

602-093-00-9 5216-25-1 226-009-1 1 mg/kg 

α,α,α-triklortoluen, benzotriklorid 602-038-00-9 98-07-7 202-634-5 1 mg/kg 

α-klortoluen, benzylklorid 602-037-00-3 100-44-7 202-853-6 1 mg/kg 

Formaldehyd 605-001-00-5 50-00-0 200-001-8 75 mg/kg 

1,2-benzendikarboksylsyre, di-C6-8-

forgrenede alkylestere, C7-rike 

607-483-00-2 71888-89-6 276-158-1 1 000 mg/kg (individuelt eller i kombina-

sjon med andre ftalater i denne posten eller 

i andre poster i vedlegg XVII som er 

klassifisert i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 i en av 

fareklassene kreftframkallende, skadelig 

for arvestoffet i kjønnsceller eller 

reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 

1B) 
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Stoffer Indeksnr. CAS-nr. EF-nr. Konsentrasjonsgrense etter vekt 

Bis(2-metoksyetyl)ftalat 607-228-00-5 117-82-8 204-212-6 1 000 mg/kg (individuelt eller i kombina-

sjon med andre ftalater i denne posten eller 

i andre poster i vedlegg XVII som er 

klassifisert i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 i en av 

fareklassene kreftframkallende, skadelig 

for arvestoffet i kjønnsceller eller 

reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 

1B) 

Diisopentylftalat 607-426-00-1 605-50-5 210-088-4 1 000 mg/kg (individuelt eller i kombina-

sjon med andre ftalater i denne posten eller 

i andre poster i vedlegg XVII som er 

klassifisert i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 i en av 

fareklassene kreftframkallende, skadelig 

for arvestoffet i kjønnsceller eller 

reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 

1B) 

Di-n-pentylftalat (DPP) 607-426-00-1 131-18-0 205-017-9 1 000 mg/kg (individuelt eller i kombina-

sjon med andre ftalater i denne posten eller 

i andre poster i vedlegg XVII som er 

klassifisert i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 i en av 

fareklassene kreftframkallende, skadelig 

for arvestoffet i kjønnsceller eller 

reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 

1B) 

Di-n-heksylftalat (DnHP) 607-702-00-1 84-75-3 201-559-5 1 000 mg/kg (individuelt eller i kombina-

sjon med andre ftalater i denne posten eller 

i andre poster i vedlegg XVII som er 

klassifisert i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 i en av 

fareklassene kreftframkallende, skadelig 

for arvestoffet i kjønnsceller eller 

reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 

1B) 

N-metyl-2-pyrrolidon, 1-metyl-2-

pyrrolidon (NMP) 

606-021-00-7 872-50-4 212-828-1 3 000 mg/kg 

N,N-dimetylacetamid (DMAC) 616-011-00-4 127-19-5 204-826-4 3 000 mg/kg 

N,N-dimetylformamid, 

dimetylformamid (DMF) 

616-001-00-X 68-12-2 200-679-5 3 000 mg/kg 

1,4,5,8-tetraaminoantrakinon, C.I. 

Disperse Blue 1 

611-032-00-5 2475-45-8 219-603-7 50 mg/kg 

Benzenamin, 4,4′-(4-iminosykloheksa-

2,5-dienylidenmetylen)dianilin-

hydroklorid, C.I. Basic Red 9 

611-031-00-X 569-61-9 209-321-2 50 mg/kg 

[4-[4,4′-bis(dimetylamino)benzhy-

dryliden]sykloheksa-2,5-dien-1-

yliden]dimetylammoniumklorid, C.I. 

Basic Violet 3 med ≥ 0,1 % av Michlers 

keton (EF-nr. 202-027-5) 

612-205-00-8 548-62-9 208-953-6 50 mg/kg 

4-klor-o-toluidiniumklorid 612-196-00-0 3165-93-3 221-627-8 30 mg/kg 

2-naftylammoniumacetat 612-071-00-0 553-00-4 209-030-0 30 mg/kg 
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Stoffer Indeksnr. CAS-nr. EF-nr. Konsentrasjonsgrense etter vekt 

4-metoksy-m-fenylendiammonium-

sulfat, 2,4-diaminoanisolsulfat 

612-200-00-0 39156-41-7 254-323-9 30 mg/kg 

2,4,5-trimetylanilinhydroklorid 612-197-00-6 21436-97-5 — 30 mg/kg 

Kinolin 613-281-00-5 91-22-5 202-051-6 50 mg/kg» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1477 

av 2. oktober 2018 

om vilkårene for godkjenning av biocidprodukter som inneholder etylbutylacetylaminopropionat, forelagt av 

Belgia i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

[meddelt under nummer K(2018) 6291](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 36 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Selskapet Merck KGaA («søkeren») innga 16. desember 2014 en søknad om parallell gjensidig anerkjennelse av to 

insektrepellenter som anvendes på mennesker mot mygg og flått, og som inneholder det aktive stoffet etylbutylacety-

laminopropionat i form av henholdsvis en pumpespray og en aerosol («de omstridte produktene») til vedkommende 

myndighet i Belgia («rapporterende medlemsstat»), i samsvar med artikkel 34 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Samtidig innga søkeren søknader om gjensidig anerkjennelse av de omstridte produktene til en rekke medlemsstater, 

herunder Det forente kongerike, i samsvar med artikkel 34 nr. 2 i nevnte forordning. 

2) I henhold til artikkel 35 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 forela Det forente kongerike innvendinger for 

samordningsgruppen 14. februar 2017, og for søkeren, og oppga at de omstridte produktene ikke oppfylte vilkårene 

fastsatt i forordningens artikkel 19 nr. 1 bokstav b). 

3) Det forente kongerike anser at vurderingen av søknadene ikke er korrekt utført av rapporterende medlemsstat, ettersom 

det er avvik mellom doseringen som benyttes i studiene av virkning, og doseringen som brukes i eksponerings-

vurderingen, som er lavere («avviket»). 

4) Sekretariatet for samordningsgruppen oppfordret de andre berørte medlemsstatene og søkeren til å framlegge skriftlige 

merknader til innvendingene. Danmark, Latvia, Tyskland og søkeren framla sine merknader. Saken ble også drøftet i 

samordningsgruppens møter 14. mars 2017 og 10. mai 2017. 

5) Ettersom det ikke ble oppnådd enighet i samordningsgruppen oversendte rapporterende medlemsstat den uløste 

innvendingen til Kommisjonen 18. juli 2017 i henhold til artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Den ga med 

det Kommisjonen en detaljert redegjørelse for de punkter medlemsstatene ikke hadde klart å komme til enighet om, og 

årsakene til deres uenighet. En kopi av denne redegjørelsen ble sendt de berørte medlemsstatene og til søkeren. 

6) Rapporterende medlemsstat, Bulgaria, Estland, Finland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Spania, Sverige, 

Tsjekkia og Østerrike godkjente berørte omstridte produkt i perioden fra 16. mai 2017 til 6. mars 2018, i henhold til 

artikkel 34 nr. 7 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

7) Kommisjonen anmodet 7. september 2017 Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») om en uttalelse i henhold til 

artikkel 36 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til en rekke spørsmål om avviket.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 4.10.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2019 av 8. februar 

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

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

2020/EØS/36/20 
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8) Byrået (Komiteen for biocidprodukter) vedtok sin uttalelse(1) 12. desember 2017. 

9) I henhold til Byrået er framgangsmåten som er fulgt av rapporterende medlemsstat, det vil si å godta avviket, ikke 

hensiktsmessig ved kontroll av om vilkårene i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylt. 

Byrået anser at de tilgjengelige opplysningene enten ikke er tilstrekkelige til å dokumentere at de omstridte produktene, 

når de brukes ved lavere doseringer, er tilstrekkelig effektive, eller det påvises uakseptable virkninger for menneskers 

helse når de omstridte produktene brukes ved de høyere doseringene som kan utledes av studiene av virkning. 

10) Byrået understreker i sin uttalelse det allmenne prinsippet om at den doseringen som er dokumentert å ha virkning, bør 

tas i betraktning ved eksponeringsvurderingen. Bruk av doseringen som ble utledet av virkningsstudiene i eksponerings-

vurderingen av de omstridte produktene, medfører en uakseptabel risiko for menneskers helse med hensyn til en rekke 

tilsiktede bruksområder. 

11) I lys av Byråets uttalelse kan vilkåret fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) iii) i forordning (EU) nr. 528/2012 ikke anses 

for å være oppfylt for noen av de tilsiktede bruksområdene for det omstridte aerosolproduktet, og heller ikke for det 

tilsiktede bruksområdet for det omstridte pumpesprayproduktet til spedbarn under ett år. Slike bruksområder kan derfor 

bare godkjennes i samsvar med artikkel 19 nr. 5 i nevnte forordning i de medlemsstatene der vilkåret fastsatt i artikkel 

19 nr. 5 første ledd er oppfylt. 

12) I henhold til punkt 77 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012 bør imidlertid den anbefalte doseringen være den 

laveste dosering som er nødvendig for å oppnå ønsket virkning. En unødvendig høy dosering vil være i strid med 

prinsippet om forsvarlig bruk nevnt i artikkel 17 nr. 5 annet ledd i nevnte forordning. 

13) Byrået påpeker også i sin uttalelse at det ikke finnes noen nøyaktige, omforente EU-retningslinjer for hvordan data om 

virkning av insektrepellenter skal framskaffes når den anbefalte doseringen brukes. Arbeidet med å utarbeide slike  

EU-retningslinjer har allerede startet, men det er behov for tid til å fullføre arbeidet, slik at søkerne får mulighet til å 

framskaffe data for å dokumentere at et produkt har virkning på en forutsigbar måte. 

14) Byrået viser i sin uttalelse til en enighet oppnådd i samordningsgruppen, i samsvar med artikkel 35 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 528/2012, med hensyn til visse andre insektrepellenter som inneholder et annet aktivt stoff(2). For disse 

produktene ble avviket akseptert av alle berørte medlemsstater under forutsetning av at avviket skal være avklart ved 

fornying av produktgodkjenningene, og når nye EU-retningslinjer er tilgjengelige. I uttalelsen nevnes også at denne 

tidligere saken kan ha ført til at søkeren og rapporterende medlemsstat kan ha misforstått kravene til data om virkning 

av insektrepellenter. 

15) I henhold til artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 skal en godkjenning av et biocidprodukt presisere vilkårene 

for tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av produktet. Disse vilkårene kan omfatte et krav om at godkjennings-

innehaveren gir tilleggsopplysninger og, dersom det er relevant, framlegger en søknad om endring av godkjenningen i 

samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013(3) innen en gitt frist. 

16) Det er nødvendig å sørge for tilstrekkelig tilgang på insektrepellenter som inneholder ulike aktive stoffer, for at 

forekomsten av resistens hos skadelige organismer i målgruppen skal reduseres, og like konkurransevilkår med hensyn 

til framskaffing av data om virkning ved anbefalt dosering bør gjelde for alle søkere og/eller godkjenningsinnehavere, 

uavhengig av de aktive stoffene som inngår i deres produkter. Anbefalt dosering bør begrenses til den laveste dosering 

som er nødvendig for å oppnå insektrepellentens ønskede virkning i samsvar med prinsippet om forsvarlig bruk. 

17) Godkjenningene av de omstridte produktene bør derfor inneholde et vilkår om at innehaveren av godkjenningen 

framlegger nye data som bekrefter produktenes virkning ved foreslått dosering når Byrået har offentliggjort EU-

retningslinjer for hvordan data om virkning ved anbefalt dosering framskaffes. Godkjenningsinnehaveren bør få 

tilstrekkelig tid til å framskaffe de nye dataene i samsvar med disse retningslinjene. 

18) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

  

(1) Uttalelse fra ECHA av 12. desember 2017 om en anmodning i henhold til artikkel 38 i forordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til uløste 

innvendinger i forbindelse med den gjensidige anerkjennelsen av to IR3535 som inneholder insektrepellenter (ECHA/BPC/179/2017). 

(2) https://webgate.ec.europa.eu/echa-scircabc/w/browse/021936d9-856a-4c7f-b559-a63c19cf6fd3 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013 av 18. april 2013 om endringer av biocidprodukter som er godkjent i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 109 av 19.4.2013, s. 4). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på biocidprodukter med følgende nummer, som fastsatt i registeret over biocidprodukter:  

BE-0012319-0000 og BE-0012317-0000. 

Artikkel 2 

Ved anvendelse av doseringen utledet av studiene av virkning skal biocidproduktene nevnt i artikkel 1 oppfylle vilkåret fastsatt 

i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i) i forordning (EU) nr. 528/2012, men ikke vilkåret fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) iii) i 

nevnte forordning, for all tilsiktet bruk. 

Den tilsiktede bruken av det omstridte aerosolproduktet og den tilsiktede bruken av det omstridte pumpesprayproduktet for 

spedbarn under ett år kan derfor bare godkjennes i samsvar med artikkel 19 nr. 5 i nevnte forordning. 

Den rapporterende medlemsstat skal ajourføre produktvurderingsrapporten nevnt i artikkel 30 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 528/2012 i samsvar med dette. 

Artikkel 3 

Ved tildeling av eller endring av produktgodkjenninger for biocidproduktene nevnt i artikkel 1, i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 og eventuelt artikkel 19 nr. 5 i nevnte forordning, skal medlemsstatene inkludere følgende vilkår: 

«Innen to år etter at Det europeiske kjemikaliebyrå har offentliggjort EU-retningslinjene for hvordan data om virkning av 

insektrepellenter ved de anbefalte doseringer skal framskaffes, skal innehaveren av godkjenningen framlegge data som 

bekrefter den laveste effektive dosering. Disse opplysningene skal framlegges i form av en søknad om en endring av 

godkjenningen i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2013». 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 2. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1479 

av 3. oktober 2018 

om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter av type 8(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 14 nr. 5, 

etter samråd med Den faste komité for biocidprodukter og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet sulfurylfluorid er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) til bruk i 

biocidprodukter av type 8, og anses derfor i henhold til artikkel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 som godkjent i 

henhold til nevnte forordning, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv er oppfylt. 

2) Godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter av type 8 utløper 31. desember 2018. I samsvar med 

artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 er det 28. juni 2017 inngitt en søknad om fornyelse av godkjenningen av 

dette aktive stoffet. 

3) Vurderende vedkommende myndighet i Sverige underrettet Kommisjonens kontorer 14. februar 2018 om sin beslutning 

i henhold til artikkel 14 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 om at det må foretas en fullstendig vurdering. Det er i 

henhold til artikkel 8 nr. 1 i nevnte forordning fastsatt en periode på 365 dager til å foreta en fullstendig vurdering. Ved 

denne vurderingen skal vurderende vedkommende myndighet, når det er relevant, anmode søkeren om å framlegge 

tilstrekkelige opplysninger til at vurderingen skal kunne foretas, i samsvar med artikkel 8 nr. 2 i nevnte forordning. I 

slike tilfeller avbrytes perioden på 365 dager i en periode som ikke skal overstige 180 dager til sammen, med mindre 

arten av de ønskede opplysningene eller uvanlige omstendigheter tilsier noe annet. 

4) Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») skal innen 270 dager etter mottak av anbefalingen fra vurderende 

vedkommende myndighet utarbeide og framlegge for Kommisjonen en uttalelse om fornyelse av godkjenningen av det 

aktive stoffet, i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

5) Av grunner som ligger utenfor søkerens kontroll, vil godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter av type 

8 derfor trolig utløpe før det er truffet beslutning om fornyelse. Utløpsdatoen for godkjenning av sulfurylfluorid til bruk 

i biocidprodukter av type 8 bør derfor utsettes i et tidsrom som er tilstrekkelig til at søknaden kan behandles. Med tanke 

på de tidsrom som fastsettes for vurderende vedkommende myndighets vurdering og for Byråets utarbeiding og 

framlegging av sin uttalelse, er det hensiktsmessig å utsette utløpsdatoen for godkjenningen til 30. juni 2021. 

6) Uavhengig av godkjenningens utløpsdato bør sulfurylfluorid fortsatt være godkjent til bruk i biocidprodukter av type 8, 

forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegg I til direktiv 98/8/EF er oppfylt. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter av type 8 er utsatt til 30. juni 2021. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 4.10.2018, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2019 av  

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

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2020/EØS/36/21 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 3. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1622 

av 29. oktober 2018 

om avslag på godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2), endret ved delegert forordning (EU) 2017/698(3), 

inneholder en liste over kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som omfattes av vurderingsprogrammet for 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter 3. februar 2017. 

2) For en rekke kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som er oppført på listen, har samtlige deltakere rettidig 

trukket sin støtte. 

3) Når det gjelder enkelte aktive stoffer som er produsert på stedet, er navnet på de aktive stoffene og deres forløpere som 

støttes innenfor vurderingsprogrammet, blitt ytterligere presisert. Dette har i visse tilfeller ført til en omdefinering av det 

aktive stoffet i samsvar med artikkel 13 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014. 

4) Det er blitt offentliggjort en melding med en oppfordring til personer som ønsker å støtte de kombinasjonene av aktivt 

stoff og produkttype som er blitt omdefinert og som for tiden ikke støttes, herunder produksjon på stedet av de aktive 

stoffene for de produkttypene som er oppført i vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014, slik at rollen som 

deltaker kan overtas. 

5) For visse kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype er det ikke inngitt noen melding, eller den inngitte meldingen er 

blitt avvist i henhold til artikkel 17 nr. 4 eller 5 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014. 

6) I samsvar med artikkel 20 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 bør disse kombinasjonene av aktivt stoff og 

produkttype ikke godkjennes til bruk i biocidprodukter. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

De aktive stoffene som er angitt i vedlegget, godkjennes ikke for produkttypene som er angitt der. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 30.10.2018, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2019 av  

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

(1) EUT L 167 av 27.6. 2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/698 av 3. februar 2017 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 om 

arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (EUT L 103 av 19.4.2017, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 29. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som ikke er godkjent, også i nanoform: 

— Produksjon på stedet av de aktive stoffene for de produkttypene som er oppført i vedlegg II til delegert forordning (EU)  

nr. 1062/2014, unntatt dersom det aktive stoffet er produsert fra forløperen eller forløperne angitt i posten for 

vedkommende kombinasjon av aktivt stoff og produkttype i tabellen i nevnte vedlegg. 

— Kombinasjonene av aktivt stoff og produkttype som er oppført i tabellen nedenfor, herunder eventuell produksjon på stedet 

av disse stoffene ved bruk enhver forløper som ikke er angitt i vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014: 

Post i vedlegg II til 

delegert forordning 

(EU) nr. 1062/2014 

Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer Produkttype(r) 

60 Sitronsyre BE 201-069-1 77-92-9 1 

172 Cetylpyridinklorid UK 204-593-9 123-03-5 2 

195 Natrium-2-bifenylat ES 205-055-6 132-27-4 1, 2, 3 

288 N-(diklorfluormetyltio)-N′,N′-

dimetyl-N-fenylsulfamid 

(diklofluanid) 

UK 214-118-7 1085-98-9 7 

365 Pyridin-2-tiol 1-oksid, natriumsalt 

(natriumpyrition) 

SE 223-296-5 3811-73-2 3 

401 Sølv SE 231-131-3 7440-22-4 9 

405 Svoveldioksid DE 231-195-2 7446-09-5 4 

424 Natriumbromid NL 231-599-9 7647-15-6 2, 11, 12 

458 Ammoniumsulfat UK 231-984-1 7783-20-2 11,12 

1016 Sølvklorid SE 232-033-3 7783-90-6 10, 11 

515 Ammoniumbromid SE 235-183-8 12124-97-9 11, 12 

526 Kalium-2-bifenylat ES 237-243-9 13707-65-8 6, 9, 10, 13 

529 Bromklorid NL 237-601-4 13863-41-7 11 

541 Natrium-p-klor-m-kresolat FR 239-825-8 15733-22-9 1, 2, 3, 6, 9, 13 

609 Blanding av cis- og trans-p-

mentan-3,8-diol (citriodiol) 

UK Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

19 

620 Ttrakis(hydroksymetyl)fosfonium-

sulfat (2:1) (THPS) 

MT 259-709-0 55566-30-8 2 

673 Didecyldimetylammoniumklorid 

(DDAC (C8-10)) 

IT 270-331-5 68424-95-3 5 

785 6-(ftalimido)peroksyheksansyre 

(PAP) 

IT 410-850-8 128275-31-0 3, 4 
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Post i vedlegg II til 

delegert forordning 

(EU) nr. 1062/2014 

Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer Produkttype(r) 

792 Tetraklordekaoksidkompleks 

(TCDO) 

DE 420-970-2 92047-76-2 1 

952 Bacillus sphaericus, med unntak av 

Bacillus sphaericus 2362, stamme 

ABTS-1743 

IT Mikro-

organisme 

143447-72-7 18 

955 Bacillus thuringiensis 

subsp.israelensis serotype H14, 

med unntak av stamme AM65-52 

og stamme SA3A 

IT Mikro-

organisme 

Ikke 

tilgjengelig 

18 

957 Bacillus subtilis DE Mikro-

organisme 

Ikke 

tilgjengelig 

3 

939 Aktivt klor: framstilt på stedet ved 

reaksjon mellom hypoklorsyre og 

natriumhypokloritt 

SK Stoffblanding Ikke 

tilgjengelig 

2, 3, 4, 5 

824 Sølvsinkzeolitt SE Ikke 

tilgjengelig 

130328-20-0 5 

1013 Sølvkobberzeolitt SE Ikke 

tilgjengelig 

130328-19-7 5 

835 Esfenvalerat / (S)-alfa-cyano-3-

fenoksybenzyl-(S)-2-(4-klorfenyl)-

3-metylbutyrat (esfenvalerat) 

PT Plantevern-

middel 

66230-04-4 18 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1623 

av 29. oktober 2018 

om mygg som på ikke-naturlig måte er blitt smittet med Wolbachia og benyttet til bekjempelse av 

smittebærere, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 3 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Frankrike anmodet 28. september 2017 Kommisjonen om å beslutte hvorvidt bakterier av slekten Wolbachia (heretter 

kalt «bakteriene») eller preparater som inneholder slike bakterier som skal inokuleres i mygg, og mygg som på ikke-

naturlig måte er smittet med bakterier (heretter kalt «ikke-naturlig smittede mygg») brukt med henblikk på bekjempelse 

av smittebærere, er biocidprodukter i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012 eller 

behandlede produkter i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav l) i nevnte forordning eller ingen av delene. 

2) I henhold til opplysningene framlagt av Frankrike overføres disse intracellulære bakteriene vertikalt, og de arves fra 

moren og forekommer naturlig hos ca. 40 % av alle leddyr. Å smitte mygg med bakteriene kan redusere visse myggs 

evne til å overføre visse sykdomsframkallende virus og parasitter ved å forstyrre de sykdomsframkallende stoffenes 

aktivitet i myggen, og fremme reproduksjon av smittede hunnmygg og spredning av bakteriene i myggpopulasjonen. 

Ettersom hannmygg smittet med bakteriene dessuten er uforenlige med lokale hunner, reduserer introduksjon av disse 

smittede hannene i målpopulasjonen dens reproduksjonsevne. Kampanjer for bekjempelse av smittebærere bygger 

derfor på introduksjon av ikke-naturlig smittede mygg i en myggpopulasjon for å bekjempe populasjonens størrelse 

og/eller redusere myggens evne til å overføre visse sykdomsframkallende stoffer til mennesker. 

3) I henhold til opplysninger framlagt av Frankrike smittes ikke alle arter av mygg eller individer innenfor én art naturlig 

med bakteriene, eller med en stamme av bakteriene, som kan utnyttes med henblikk på bekjempelse av 

smittebærere. Ikke-naturlig infisering må derfor foretas under laboratorieforhold for å skape ikke-naturlig smittede 

mygg med en egnet stamme av bakteriene. Dette kan oppnås gjennom ulike smittemetoder, herunder inokulering av 

bakteriene i voksne hunnmygg eller i myggeggenes cytoplasma. 

4) Ved anvendelsen av bestemmelsene i artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) nr. 528/2012 er det derfor relevant å vurdere 

separat hvilken status bakteriene eller preparatene som inneholder bakteriene som skal inokuleres i mygg, har, og 

hvilken status ikke-naturlig smittede mygg har, uavhengig av hvilken smittemetode som er brukt. 

5) Bakteriene er mikroorganismer i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6) Mygg er skadelige organismer i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EU) nr. 528/2012, ettersom de kan 

ha en uønsket tilstedeværelse eller en skadevirkning på mennesker eller dyr. 

7) Bakteriene har en indirekte virkning på myggpopulasjonen, enten ved å kontrollere dens størrelse eller ved å redusere 

dens evne til å overføre visse sykdomsframkallende organismer, og bør derfor anses som et aktivt stoff i henhold til 

artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8) Produkttype 18, insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr, som definert i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012, omfatter produkter som brukes til bekjempelse av leddyr på andre måter enn ved 

avskrekning eller tiltrekning. Ettersom bakteriene inokuleres i mygg i den hensikt å bekjempe myggpopulasjoner, 

omfattes slik bruk av beskrivelsen av produkttype 18. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 30.10.2018, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2019 av  

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

(1) EUT L 167 av 27.6. 2012, s. 1. 
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9) Bakteriene eller preparatet som inneholder bakteriene, bekjemper mygg på andre måter enn ved fysisk eller mekanisk 

påvirkning. 

10) Ved anvendelsen av artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012 bør bakteriene eller preparatet som 

inneholder bakteriene, anses som henholdsvis et stoff eller en stoffblanding som består av eller inneholder et aktivt stoff. 

Som en følge av dette er bakteriene eller preparater som inneholder bakteriene, slik de leveres til brukeren som utfører 

inokuleringen av mygg, et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) første strekpunkt i forordning (EU)  

nr. 528/2012 og omfattes av produkttype 18. 

11) Ikke-naturlig smittede mygg er ikke mikroorganismer i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 528/2012. 

12) Ikke-naturlig smittede mygg er ikke et stoff eller en stoffblanding i henhold til artikkel 3 nr. 1 og 2 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1). I henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav a) og b) i forordning (EU) nr. 528/2012 er 

de derfor verken er et stoff eller en stoffblanding i henhold til nevnte forordning. 

13) Følgelig er ikke-naturlig smittede mygg ikke et aktivt stoff i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU)  

nr. 528/2012. Ikke-naturlig smittede mygg kan derfor ikke være et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) 

første strekpunkt i nevnte forordning. 

14) Ikke-naturlig smittede mygg er ikke produkter i henhold til artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006. I henhold til 

artikkel 3 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012 anses de derfor ikke som produkter i henhold til nevnte 

forordning. Ikke-naturlig smittede mygg kan følgelig ikke anses som behandlede produkter i henhold til artikkel 3 nr. 1 

bokstav l) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

15) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Bakterier av slekten Wolbachia eller preparater som inneholder disse bakteriene, som brukes til inokulering av bakteriene i 

mygg med henblikk på å skape ikke-naturlig smittede mygg til bekjempelse av smittebærere, skal anses som et biocidprodukt i 

henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Ikke-naturlig smittede mygg skal, uavhengig av hvilken smittemetode som benyttes, verken anses som et biocidprodukt eller et 

behandlet produkt i henhold til artikkel 3 nr. 1 henholdsvis bokstav a) og l) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 29. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 

 __________  

  

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

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

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

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/660 

av 26. april 2018 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet bentazon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bentazon ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2000/68/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet bentazon, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011, utløper 30. juni 2018. 

4) Det er inngitt en søknad om fornyet oppføring av bentazon i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkerne framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

8. januar 2014. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 20. april 2015 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt bentazon kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om bentazon for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 8. oktober 2015. 

9) Søkerne fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til sammenfattende rapport.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 30.4.2018, s. 122, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2000/68/EF av 23. oktober 2000 om oppføring av eit aktivt stoff (bentazon) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF 

om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 276 av 28.10.2000, s. 41). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(6) EFSA Journal 2015;13(4):4077, 153 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4077. 
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10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder bentazon, er 

det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Godkjenningen av 

bentazon bør derfor fornyes. 

11) Likevel har flere medlemsstater påvist bentazon i grunnvannet i sine nasjonale programmer for overvåking av 

grunnvannet, og EFSA påpekte at for visse bruksområder og under sårbare jordforhold kan forurensning av grunnvannet 

ikke utelukkes. 

12) I lys av resultatene av de nasjonale programmene for overvåking av grunnvannet, og med tanke på behovet for å sikre et 

sikkerhets- og vernenivå i samsvar med det høye vernenivået som tilstrebes i Unionen, er det hensiktsmessig å fastsette 

en fornyet godkjenning av bentazon for et tidsrom på sju år og sikre at en revurdering av bentazon prioriteres framfor 

andre aktive stoffer, og dermed også gjøre det mulig å ta hensyn til ajourførte resultater av nasjonale programmer for 

overvåking av grunnvannet. 

13) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av bentazon er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder bentazon, 

kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

14) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og 

begrensninger. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

15) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841(1) ble godkjenningsperioden for bentazon forlenget til  

30. juni 2018 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning om fornyelse allerede er blitt truffet før den forlengede utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid få 

anvendelse fra 1. juni 2018. 

17) 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 

Fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet 

Godkjenningen av det aktive stoffet bentazon fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. juni 2018. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841 av 17. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, 

benalaksyl, bentazon, bifenazat, bromoksynil, karfentrazon-etyl, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 

(flupyrsulfuron-metyl), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme J1446, 

imazamox, imazosulfuron, isoksaflutol, laminarin, metalaksyl-M, metoksyfenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, 

pymetrozin, S-metolaklor og trifloksystrobin (EUT L 125 av 18.5.2017, s. 12). 



Nr. 36/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

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

Utferdiget i Brussel 26. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Bentazon 

CAS-nr. 25057-89-0 

CIPAC-nr. 366 

3-isopropyl-1H-2,1,3-

benzotiadiazin-4(3H)-on-

2,2-dioksid 

≥ 960 g/kg 

1,2-dikloretan  

< 3 mg/kg 

1. juni 2018 31. mai 2025 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om bentazon, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— den tekniske spesifikasjonen, 

— vern av brukere og arbeidstakere, 

— risikoen for fugler og pattedyr, 

— vern av grunnvannet, særlig, men ikke bare i verneområder for drikkevann, 

og skal nøye vurdere hvilke tidspunktet for anvendelse samt jord- og/eller 

klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal innen 1. februar 2019 framlegge for Kommisjonen, medlems-

statene og Myndigheten bekreftende opplysninger om de testene på nivå 2 som 

for tiden foreskrives i OECDs begrepsramme for utredning av risikoen for at 

bentazon har hormonmedierte virkninger. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 11 om bentazon. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«120. Bentazon 

CAS-nr. 25057-89-0 

CIPAC-nr. 366 

3-isopropyl-1H-2,1,3-

benzotiadiazin-4(3H)-on-

2,2-dioksid 

≥ 960 g/kg 

1,2-dikloretan  

< 3 mg/kg 

1. juni 2018 31. mai 2025 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om bentazon, særlig 

tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— den tekniske spesifikasjonen, 

— vern av brukere og arbeidstakere, 

— risikoen for fugler og pattedyr, 

— vern av grunnvannet, særlig, men ikke bare i verneområder for 

drikkevann, og skal nøye vurdere hvilke tidspunktet for 

anvendelse samt jord- og/eller klimaforhold. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal innen 1. februar 2019 framlegge for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten bekreftende opplysninger om de 

testene på nivå 2/3 som for tiden foreskrives i OECDs begrepsramme 

for utredning av risikoen for at bentazon har hormonmedierte 

virkninger.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/670 

av 30. april 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene bromukonazol, buprofezin, haloksyfop-P og napropamid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperioden for stoffene haloksyfop-P og napropamid utløper 31. desember 2020. 

3) Godkjenningsperioden for stoffene bromukonazol og buprofezin utløper 31. januar 2021. 

4) I samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) er det inngitt søknader om fornyelse av 

godkjenning av de aktive stoffene som omfattes av denne forordning. Godkjenningen av disse stoffene kan imidlertid 

utløpe av årsaker som er utenfor søkerens kontroll, før det er truffet beslutning om fornyelse av godkjenningen. 

Godkjenningsperiodene bør derfor forlenges i samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

5) Med tanke på tiden og ressursene som kreves for å vurdere søknader om fornyelse av godkjenninger for det store 

antallet aktive stoffer som utløper mellom 2019 og 2021, ble det ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2016) 

6104(4) opprettet et arbeidsprogram som grupperte aktive stoffer som ligner på hverandre, og fastsatte prioriteringer på 

grunnlag av sikkerhetsrisiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet, som fastsatt i artikkel 18 i forordning (EF) nr. 

1107/2009. 

6) Siden de aktive stoffene som er oppført i denne forordning, ikke tilhører de prioriterte kategoriene i gjennomførings-

beslutning K(2016) 6104, bør godkjenningsperioden forlenges med to eller tre år, idet det tas hensyn til nåværende 

utløpsdato, det faktum at den utfyllende dokumentasjonen for et aktivt stoff i henhold til artikkel 6 nr. 3 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 skal framlegges senest 30 måneder før godkjenningen utløper, behovet for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 3.5.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. september 2016 om opprettelse av et arbeidsprogram for vurdering av søknader om 

fornyelse av godkjenninger av aktive stoffer som utløper i 2019, 2020 og 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 (EUT C 357 av 29.9.2016, s. 9). 
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å sørge for en jevn arbeids- og ansvarsfordeling mellom medlemsstatene som er rapportører og medrapportører, og 

ressursene som kreves til vurdering og beslutningstaking. Det er derfor hensiktsmessig å forlenge godkjenningsperioden 

for det aktive stoffet buprofezin med to år og å utvide godkjenningsperioden for de aktive stoffene bromukonazol, 

haloksyfop-P og napropamid med tre år. 

7) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der det 

ikke er framlagt utfyllende dokumentasjon i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 senest  

30 måneder før den respektive utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning, fastsette utløpsdatoen til samme 

dato som gjaldt før denne forordning, eller tidligst mulige dato deretter. 

8) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning, skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

10) 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 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 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 30. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I rad 309 om haloksyfop-P endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2023». 

2) I rad 310 om napropamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2023». 

3) I rad 318 om bromukonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2024». 

4) I rad 320 om buprofezin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2023». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/679 

av 3. mai 2018 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet forklorfenuron i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forklorfenuron ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2006/10/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet forklorfenuron, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. oktober 2018. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av forklorfenuron i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 27. mai 2016. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 31. mai 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt forklorfenuron kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport om forklorfenuron for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 5. oktober 2017. 

9) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten om forklorfenuron. 

Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

10) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 4.5.2018, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2006/10/EF av 27. januar 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av forklorfenuron 

og indoksakarb som aktive stoffer (EUT L 25 av 28.1.2006, s. 24). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA Journal 2017;15(6):4874, 18 s. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2020/EØS/36/26 
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11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av forklorfenuron er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

forklorfenuron, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som vekstregulerende middel bør derfor ikke opprettholdes. 

12) Godkjenningen av forklorfenuron bør derfor fornyes. 

13) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

begrensninger. 

14) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

15) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1511(1) ble godkjenningsperioden for forklorfenuron 

forlenget til 31. oktober 2018 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før dette aktive stoffets 

godkjenning utløp. Ettersom en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne 

forordning få anvendelse fra 1. juni 2018. 

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 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet forklorfenuron fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. juni 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 3. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1511 av 30. august 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 

540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, 

klortoluron, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forklorfenuron, fostiazat, indoksakarb, iprodion, 

MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanatmetyl og tribenuron (EUT L 224 av 31.8.2017, s. 115). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Forklorfenuron 

CAS-nr. 68157-60-8 

CIPAC-nr. 633 

1-(2-klor-4-pyridyl)-3-

fenylurea 

≥ 978 g/kg 1.6.2018 31.5.2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i fornyelsesrapporten om forklorfenuron, særlig tillegg I 

og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— risikoen for forbrukerne med hensyn til den potensielle risikoen fra 

metabolitter i fruktvekster med spiselig skall. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 118 om forklorfenuron. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«122. Forklorfenuron 

CAS-nr. 68157-60-8 

CIPAC-nr. 633 

1-(2-klor-4-pyridyl)-3-

fenylurea 

≥ 978 g/kg 1.6.2018 31.5.2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i fornyelsesrapporten om 

forklorfenuron, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— risikoen for forbrukerne med hensyn til den potensielle 

risikoen fra metabolitter i fruktvekster med spiselig skall. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/690 

av 7. mai 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

det aktive stoffet fenazakin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Fenazakin ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved Kommisjonens gjennomføring-

sdirektiv 2011/39/EU(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet fenazakin, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, ble begrenset til bruk som middmiddel på prydplanter i veksthus. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 av 19. september 2011 innga Gowan Comércio 

Internacional e Serviços Limitada, produsenten av det aktive stoffet, en søknad til den utpekte rapporterende 

medlemsstat, Hellas, om en endring av vilkårene for godkjenning av fenazakin for å oppheve begrensningen og tillate 

bruk av stoffet på druer, sitrusfrukter, kjernefrukter og steinfrukter. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden kunne 

godtas. 

5) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport og framla den for Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og Kommisjonen 14. februar 2012. 

6) Myndigheten videresendte tilføyelsen til utkastet til vurderingsrapport til søkeren og medlemsstatene for kommentarer 

og gjorde den tilgjengelig for offentligheten i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

7) Myndigheten meddelte 19. mars 2013 Kommisjonen sin konklusjon(5) om hvorvidt det aktive stoffet fenazakin kan 

forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla 

det endrede utkastet til sammenfattende rapport for søkeren 17. september 2013 og for Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 2. oktober 2013. Den faste komité kunne ikke konkludere om det var 

hensiktsmessig å endre vilkårene for godkjenning av fenazakin, som søkeren har anmodet om. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 8.5.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2011/39/EU av 11. april 2011 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring 

av fenazakin som aktivt stoff og om endring av kommisjonsvedtak 2008/934/EF (EUT L 97 av 12.4.2011, s. 30). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance fenazaquin». EFSA Journal 2013;11(4):3166. [80 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3166. 

2020/EØS/36/27 



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/385 

 

8) Etter ytterligere gransking av dokumentasjonen utarbeidet Kommisjonen et utkast til tilføyelsen til den opprinnelige 

sammenfattende rapporten og et utkast til forordning om fenazakin. Kommisjonen framla utkastet til tilføyelse og 

utkastet til forordning for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 13. desember 2017. 

9) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til utkastet til tilføyelse til den sammenfattende 

rapporten om fenazakin. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

10) Det er ikke påvist at det kan forventes at plantevernmidler som inneholder fenazakin, generelt oppfyller kravene fastsatt 

i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 med mindre den eksisterende begrensningen på bruk bare i veksthus 

beholdes. Det er derfor hensiktsmessig å beholde begrensningen på bruk bare i veksthus, som fastsatt i artikkel 3 nr. 27 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

11) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive 

stoffet, er det fastslått at når plantevernmiddelet brukes på en spiselig vekst, er godkjenningskriteriene i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt. Begrensningen til bruk av fenazakin på prydplanter bør derfor ikke 

opprettholdes. 

12) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det nødvendig og hensiktsmessig å endre vilkårene for god-

kjenning av det aktive stoffet fenazakin samtidig som visse vilkår og begrensninger beholdes. Gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 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 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget 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 7. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ______  



Nr. 36/386 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

VEDLEGG 

I rad 342 om fenazakin i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som middmiddel i veksthus kan tillates. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene som nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om fenazakin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 11. mars 2011, samt til konklusjonene i tilføyelsen til den 

sammenfattende rapporten om fenazakin, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr 22. mars 2018. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a) vern av vannorganismer, 

b) sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sikring av at bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig 

verneutstyr, 

c) vern av bier, 

d) risikoen for bier og humler som er sluppet ut for bestøvning når stoffet anvendes i veksthus, 

e) risikoen for forbrukerne, særlig når det gjelder restmengder fra produksjonen, 

f) bruksvilkårene, for å unngå eksponering for restmengder av fenazakin med hensyn til vekster beregnet på konsum og til 

fôr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/691 

av 7. mai 2018 

om godkjenning av basisstoffet talkum (E 553b) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 23. juli 2015 en søknad fra 

Compo Expert France SAS om godkjenning av talkum (E 553b) som basisstoff. De opplysningene som kreves i henhold 

til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om talkum (E 553b) 6. juni 2016(2). Tatt i betraktning 

den ytterligere dokumentasjonen som er framlagt av søkeren som svar på de merknader som er innhentet gjennom 

samråd med medlemsstatene og Myndigheten, og om brukereksponering, anmodet Kommisjonen Myndigheten om 

ytterligere vitenskapelige bistand med å vurdere de nye opplysningene. Myndigheten framla for Kommisjonen den 

andre tekniske rapporten om talkum (E 553b) 27. juli 2017(3). 

3) Kommisjonen framla sitt utkast til sammenfattende rapport(4) 5. oktober 2017 og et utkast til denne forordning for Den 

faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 13. desember 2017 og avsluttet dem til komiteens møte 22. mars 

2018. 

4) Dokumentasjonen fra søkeren viser at talkum (E 553b) oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i artikkel 

2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(5). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til 

plantevernformål, men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet og vann. Det bør derfor 

anses som et basisstoff. 

5) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at talkum (E 553b) generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009/EF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet 

i Kommisjonens sammenfattende rapport. Talkum (E 553b) bør derfor godkjennes som basisstoff. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

begrensninger for godkjenning av stoffet som framgår av vedlegg I til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 8.5.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2016. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and 

EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine. EFSA 

supporting publication 2016:EN-1044. 29 s. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and 

EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine. EFSA 

supporting publication 2017:EN-1277. 21 s. 

(4) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

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

delregelverket, 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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7) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) derfor endres. 

8) 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 

Godkjenning av basisstoff 

Stoffet talkum (E553b) godkjennes som basisstoff som fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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 7. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

Talkum (E553b) 

CAS-nr. 14807-96-6 

Magnesiumhydrogen-

metasilikat 

Silikatmineral 

Næringsmiddelkvalitet i samsvar med kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 231/2012(2). 

< 0,1 % av respirabelt krystallinsk silisiumoksid 

28. mai 2018 Talkum (E553B) skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den 

sammenfattende rapporten om talkum (E553B) (SANTE/ 

11639/2017), særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

(EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«19. Talkum (E553b) 

CAS-nr. 14807-96-6 

Magnesiumhydrogen-

metasilikat 

Silikatmineral 

Næringsmiddelkvalitet i samsvar med kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 231/2 012(*). 

< 0,1 % av respirabelt krystallinsk silisiumoksid 

28. mai 2018 Talkum (E553B) skal brukes på de særlige vilkårene 

angitt i den sammenfattende rapporten om talkum 

(E553B) (SANTE/11639/2017), særlig tillegg I og II. 

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

(EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1).» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/692 

av 7. mai 2018 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet zoksamid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Zoksamid ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2003/119/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet zoksamid, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. januar 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av zoksamid i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

5. august 2016. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 21. august 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt zoksamid kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport om zoksamid for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 26. januar 2018. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport. Det er fastslått at god-

kjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere representative 

bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 8.5.2018, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/119/EF av 5. desember 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 

mesosulfuron, propoksykarbason og zoksamid som aktive stoffer (EUT L 325 av 12.12.2003, s. 41). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA Journal 2017;15(9):4980. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 
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10) Godkjenningen av zoksamid bør derfor fornyes. 

11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av zoksamid er basert på et begrenset antall repre-

sentative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder zoksamid, kan 

godkjennes for. Begrensningen til bruk som soppdrepende middel bør derfor ikke opprettholdes. 

12) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

begrensninger. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

14) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84(1) ble godkjenningsperioden for zoksamid forlenget til  

31. januar 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før dette aktive stoffets godkjenning utløp. 

Ettersom en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse fra 

1. juli 2018. 

15) 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 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet zoksamid fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 7. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84 av 19. januar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klotianidin, kobberforbindelser, 

dimoksystrobin, mankozeb, mekoprop-p, metiram, oksamyl, petoksamid, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobin og zoksamid 

(EUT L 16 av 20.1.2018, s. 8.) 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Zoksamid 

CAS-nr. 156052-68-5 

CIPAC-nr. 640 

(RS)-3,5-diklor-N-(3-klor-1-

etyl-1-metyl-2-oksopropyl)-

p-toluamid 

≥ 953 g/kg 1. juli 2018 30. juni 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om zoksamid, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— vern av grunnvannet mot metabolitt RH-141455, 

— vern av bier, vannorganismer og meitemarker. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger om virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten 

av restmengder i drikkevann innen to år etter Kommisjonens offentliggjøring av 

et veiledningsdokument om virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 77 om zoksamid. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«123. Zoksamid 

CAS-nr. 156052-68-5 

CIPAC-nr. 640 

(RS)-3,5-diklor-N-(3-klor-1-

etyl-1-metyl-2-oksopropyl)-

p-toluamid 

≥ 953 g/kg 1. juli 2018 30. juni 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29  

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i fornyelsesrapporten om zoksamid, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av grunnvannet mot metabolitt RH-141455, 

— vern av bier, vannorganismer og meitemarker. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger om virkningen av van-

nbehandlingsprosesser på arten av restmengder i drikkevann innen to 

år etter Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument 

om virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder 

i overflate- og grunnvann.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/710 

av 14. mai 2018 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet siltiofam i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Siltiofam ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2003/84/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet siltiofam, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. oktober 2018. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av siltiofam i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 22. juni 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 1. august 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt siltiofam kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport om siltiofam for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 22. mars 2018. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 15.5.2018, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2019 av  

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/84/EF av 25. september 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flurtamon, 

flufenacet, jodsulfuron, dimetenamid-p, pikoksystrobin, fostiazat og siltiofam som aktive stoffer (EUT L 247 av 30.9.2003, s. 20). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance silthiofam». EFSA Journal 2016;14(8):4574, 59 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4574. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2020/EØS/36/30 
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10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder siltiofam, er 

det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Godkjenningen av 

siltiofam bør derfor fornyes. 

11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av siltiofam er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder siltiofam, 

kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

12) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

begrensninger. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

13) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

14) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1511(1) ble godkjenningsperioden for siltiofam forlenget til 

31. oktober 2018 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse fra 1. juli 

2018. 

15) 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 

Fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet 

Godkjenningen av det aktive stoffet siltiofam fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 14. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1511 av 30. august 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, 

klortoluron, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forklorfenuron, fostiazat, indoksakarb, iprodion, 

MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanatmetyl og tribenuron (EUT L 224 av 31.8.2017, s. 115). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Siltiofam 

CAS-nr. 175217-20-6 

CIPAC-nr. 635 

N-allyl-4,5-dimetyl-2-

(trimetylsilyl)tiofen-3-

karboksamid 

≥ 980 g/kg 1. juli 2018 30. juni 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 

i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om siltiofam, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av brukere, 

— vern av grunnvannet i sårbare områder, 

— vern av fugler, pattedyr og meitemarker. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndighe-

ten bekreftende opplysninger med hensyn til 

1. virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet 

benyttes til drikkevann, 

2. relevansen av metabolittene M2 og M6, idet det tas hensyn til ethvert 

relevant klassifisering av siltiofam i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1272/2008 av europaparlaments- og rådsforordning(2), særlig som 

reproduksjonstoksisk i kategori 2. 

Søkeren skal framlegge opplysningene angitt i punkt 1) innen to år etter at 

et veiledningsdokument om vurdering av virkningen av vannbehandlings-

prosesser på arten av restmengder i overflate- og grunnvann offentliggjø-

res av Kommisjonen, og de opplysningene som kreves i punkt 2), innen ett 

år etter offentliggjøringen på Det europeiske kjemikaliebyrås (ECHA) 

nettside av uttalelsen vedtatt av ECHAs komité for risikovurdering i 

samsvar med artikkel 37 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1272/2008 med hensyn 

til siltiofam. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 

1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 70 om siltiofam. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«121. Siltiofam 

CAS-nr. 175217-20-6 

CIPAC-nr. 635 

N-allyl-4,5-dimetyl-2-

(trimetylsilyl)tiofen-3-

karboksamid 

≥ 980 g/kg 1. juli 2018 30. juni 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29  

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i fornyelsesrapporten om siltiofam, særlig tillegg I og 

II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av brukere, 

— vern av grunnvannet i sårbare områder, 

— vern av fugler, pattedyr og meitemarker. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger med hensyn til 

1. virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder 

i overflate- og grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet 

benyttes til drikkevann, 

2. relevansen av metabolittene M2 og M6, idet det tas hensyn til 

enhver relevant klassifisering av siltiofam i samsvar med forord-

ning (EF) nr. 1272/2008, særlig som reproduksjonstoksisk i 

kategori 2. 

Søkeren skal framlegge opplysningene angitt i punkt 1) innen to år 

etter at et veiledningsdokument om vurdering av virkningen av 

vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og 

grunnvann offentliggjøres av Kommisjonen, og de opplysningene 

som kreves i punkt 2) innen ett år etter offentliggjøringen på Det 

europeiske kjemikaliebyrås (ECHA) nettside av uttalelsen vedtatt av 

ECHAs komité for risikovurdering i samsvar med artikkel 37 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1272/2008 med hensyn til siltiofam.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/755 

av 23. mai 2018 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som et aktivt stoff som bør erstattes i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 24 sammenholdt med 

artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Propyzamid ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2003/39/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet propyzamid, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. januar 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av propyzamid i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 31. juli 

2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 12. juli 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt propyzamid kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport om propyzamid for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 22. mars 2018.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 24.5.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2003/39/EF av 15. mai 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av propineb og 

propyzamid som aktive stoffer (EUT L 124 av 20.5.2003, s. 30). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance propyzamide. EFSA Journal 2016;14(7):4554, 103s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4554; Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2020/EØS/36/31 
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9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport. 

10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder propyzamid, er 

det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Godkjenningen av 

propyzamid bør derfor fornyes. 

11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av propyzamid er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

propyzamid, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

12) Kommisjonen anser videre at propyzamid er et aktivt stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 24 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009. Propyzamid er et persistent og giftig stoff i henhold til henholdsvis nr. 3.7.2.1 og 3.7.2.3 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, ettersom halveringstiden i ferskvann er over 40 dager og langtidskonsentrasjonen uten 

observert virkning for ferskvannsorganismer er under 0,01 mg/l. Propyzamid oppfyller derfor kriteriet angitt i nr. 4 

annet strekpunkt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

13) Godkjenningen av propyzamid som et stoff som bør erstattes, bør derfor fornyes. 

14) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og 

begrensninger. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

15) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84(1) ble godkjenningsperioden for propyzamid forlenget til 

31. januar 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid få anvendelse fra  

1. juli 2018. 

17) 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 

Fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet som et stoff som bør erstattes 

Godkjenningen av det aktive stoffet propyzamid som et stoff som bør erstattes, fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2018. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84 av 19. januar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klotianidin, kobberforbindelser, 

dimoksystrobin, mankozeb, mekoprop-p, metiram, oksamyl, petoksamid, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobin og zoksamid 

(EUT L 16 av 20.1.2018, s. 8). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Propyzamid 

CAS-nr. 23950-58-5 

CIPAC-nr. 315 

3,5-diklor-N-(1,1-

dimetylprop-2-ynyl) 

benzamid 

920 g/kg 1. juli 2018 30. juni 2025 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten 

om propyzamid, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av brukere, 

— vern av grunnvannet i sårbare områder, 

— vern av fugler, pattedyr, planter utenfor målgruppen, jordorganismer og vannorganis-

mer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Særlig skal personlig verneutstyr som f.eks. hansker, kjeledress og solide sko brukes for å 

sikre at AEOL ikke overskrides for brukeren. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten bekreftende 

opplysninger med hensyn til 

1. den fullstendige vurderingen av den toksikologiske profilen til de metabolittene som 

er påvist i betydelig konsentrasjon i primærvekster og rotasjonsvekster, 

2. nedbrytingshastigheten i jord for den viktige metabolitten RH- 24580, 

3. virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og 

grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge opplysningene nevnt i nr. 1. innen 31. oktober 2018 og 

opplysningene nevnt i nr. 2. innen 30. april 2019. Søkeren skal framlegge de bekreftende 

opplysningene nevnt i nr. 3 innen to år etter Kommisjonens offentliggjøring av et veiled-

ningsdokument om virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 55 om propyzamid. 

2) I del E tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«9. Propyzamid 

CAS-nr. 23950-58-5 

CIPAC-nr. 315 

3,5-diklor-N-(1,1-

dimetylprop-2-

ynyl) benzamid 

920 g/kg 1. juli 2018 30. juni 2025 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om propyzamid, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— vern av brukere, 

— vern av grunnvannet i sårbare områder, 

— vern av fugler, pattedyr, planter utenfor målgruppen, jordorganismer og 

vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Særlig skal personlig verneutstyr som f.eks. hansker, kjeledress og solide sko 

brukes for å sikre at AEOL ikke overskrides for brukeren. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger med hensyn til 

1. den fullstendige vurderingen av den toksikologiske profilen til de 

metabolittene som er påvist i betydelig konsentrasjon i primærvekster og 

rotasjonsvekster, 

2. nedbrytingshastigheten i jord for den viktige metabolitten RH- 24580, 

3. virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann når overflatevannet eller grunnvannet benyttes til 

drikkevann. 

Søkeren skal framlegge opplysningene nevnt i nr. 1. innen 31. oktober 2018 og 

opplysningene nevnt i nr. 2. innen 30. april 2019. Søkeren skal framlegge de 

bekreftende opplysningene nevnt i nr. 3 innen to år etter Kommisjonens 

offentliggjøring av et veiledningsdokument om virkningen av vannbehand-

lingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og grunnvann.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/783 

av 29. mai 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det 

aktive stoffet imidakloprid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3, artikkel 49 nr. 2 og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet imidakloprid ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2008/116/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013(5) ble vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 

imidakloprid endret, og det ble stilt krav om at søkeren framlegger bekreftende opplysninger om 

a) risikoen for andre bestøvere enn honningbier, 

b) risikoen for honningbier som henter mat fra nektar eller pollen i etterfølgende vekster, 

c) det potensielle opptaket gjennom røttene til blomstrende ugress, 

d) risikoen for honningbier som henter mat fra honningdugg fra insekter, 

e) den potensielle eksponeringen via guttasjon og den akutte risikoen og langtidsrisikoen for bifolkenes overlevelse og 

utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering, 

f) den potensielle eksponeringen for avdrift av støv etter radsåing og den akutte risikoen og langtidsrisikoen for 

bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering, 

g) den akutte risikoen og langtidsrisikoen for bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for honningbiyngel 

som følge av inntak av kontaminert nektar og pollen. 

4) Søkeren framla i desember 2014 tilleggsopplysninger om bier (dvs. honningbier, humler og solitære bier) for den 

rapporterende medlemsstaten Tyskland innen fristen fastsatt for framlegging. 

5) Tyskland vurderte tilleggsopplysningene framlagt av søkeren. Nevnte medlemsstat framla 18. januar 2016 sin vurdering 

for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

6) Kommisjonen har rådspurt Myndigheten, som framla sin konklusjon om risikovurderingen av imidakloprid  

13. oktober 2016(6). Myndigheten påviste at for de fleste vekster kan bruk av plantevernmidler som inneholder det 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 30.5.2018, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2019 av  

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2008/116/EF av 15. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av aklonifen, 

imidakloprid og metazaklor som aktive stoffer (EUT L 337 av 16.12.2008, s. 86). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 485/2013 av 24. mai 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene klotianidin, tiametoksam og imidakloprid samt om forbud mot bruk og salg av 

frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder disse aktive stoffene (EUT L 139 av 25.5.2013, s. 12). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance 

imidacloprid in light of confirmatory data submitted. EFSA Journal 2016;14(11):4607. doi:10.2903/j.efsa.2016.4607. 

2020/EØS/36/32 
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aktive stoffet imidakloprid, medføre høy akutt risiko for bier. Særlig når det gjelder eksponering gjennom støv, påpekte 

Myndigheten en høy risiko for bier ved flere former for anvendelse på åker. For bier som trekker på behandlede vekster, 

ble det påvist en høy risiko ved bruk på poteter og høstkorn. For nesten alle former for anvendelse på åker ble det påvist 

en høy risiko for bier også i etterfølgende vekster. Dessuten påviste Myndigheten flere tilfeller av manglende 

opplysninger. 

7) I samsvar med betraktning 16 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013 innledet Kommisjonen en gjennomgåelse 

av nye vitenskapelige opplysninger 11. februar 2015 ved å gi EFSA i oppdrag å organisere en åpen anmodning om 

opplysninger. EFSA utlyste en åpen anmodning om opplysninger, som ble avsluttet 30. september 2015(1). 

8) Kommisjonen anmodet 13. november 2015 EFSA om å framlegge sine konklusjoner med hensyn til en ajourført 

risikovurdering for bier når det gjelder bruk av imidakloprid anvendt til frøbeising eller i kornform, ved å organisere en 

fagfellevurdering, og idet det tas hensyn til opplysningene som er innsamlet innenfor rammen av den særlige åpne 

anmodningen om opplysninger og eventuelle nye opplysninger fra studier, forskning og overvåking som er relevante for 

aktuelle bruksområder. Myndigheten framla sin konklusjon om fagfellevurderingen av den ajourførte vurderingen av 

pesticidrisikoen for bier ved anvendelsen av det aktive stoffet imidakloprid til frøbeising og i kornform,  

28. februar 2018(2). Søkeren fikk anledning til å uttale seg om denne konklusjonen. Søkeren framla sine merknader, som 

er blitt grundig gjennomgått. 

9) Utkastet til vurderingsrapport, tilføyelsen til rapporten og Myndighetens konklusjoner ble gjennomgått av medlems-

statene og Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og avsluttet 27. april 2018 med en 

revidert tilføyelse til Kommisjonens sammenfattende rapport om imidakloprid. 

10) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til den reviderte tilføyelsen til den sammenfattende 

rapporten om imidakloprid. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Etter gjennomgåelse av opplysningene framlagt av søkeren i 2014 konkluderte Kommisjonen med at de ytterligere 

bekreftende opplysningene som kreves i henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013, ikke er gitt, og har, 

etter også å ha vurdert konklusjonen av den ajourførte risikovurderingen for bier, konkludert med at ytterligere risikoer 

for bier ikke kan utelukkes med mindre ytterligere begrensninger innføres. Med tanke på behovet for å sikre et nivå av 

sikkerhet og vern i samsvar med det høye vernenivået for dyrs helse som etterstrebes i Unionen, bør all utendørs bruk 

forbys. Bruken av imidakloprid bør derfor begrenses til permanente veksthus, og det bør kreves at avlingen i hele sin 

livssyklus befinner seg i et permanent veksthus, slik at den ikke gjenplantes utendørs. 

12) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

13) Med tanke på risikoen for bier som følge av beisede frø bør omsetning og bruk av frø som er beiset med 

plantevernmidler som inneholder imidakloprid, være underlagt de samme begrensningene som bruk av imidakloprid. 

Det bør derfor fastsettes at frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder imidakloprid, ikke bringes i 

omsetning eller brukes med mindre frøene er beregnet brukt bare i permanente veksthus, og avlingen i hele sin 

livssyklus befinner seg i et permanent veksthus. 

14) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

imidakloprid. 

15) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder imidakloprid, bør utløpe senest 19. desember 2018. 

16) Forbudet mot omsetning og bruk av beisede frø bør først få anvendelse fra og med 19. desember 2018 for å sikre en 

tilstrekkelig overgangsperiode. 

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

fôr. 

  

(1) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2015. Technical report on the open call for new scientific information as 

regards the risk to bees from the use of the three neonicotinoid pesticide active substances clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam 

applied as seed treatments and granules in the EU. EFSA supporting publication 2015:EN-903. 8 s. 

(2) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment for 

bees for the active substance imidacloprid considering the uses as seed treatments and granules. EFSA Journal 2018;16(2):5178. 113 s. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forbud mot omsetning og bruk av beisede frø 

Frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder imidakloprid, skal ikke bringes i omsetning eller brukes, med mindre 

a) frøene er beregnet brukt bare i permanente veksthus, og 

b) avlingen befinner seg i et permanent veksthus i hele sin livssyklus. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder imidakloprid som aktivt stoff, senest 19. september 2018. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell overgangsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 19. desember 2018. 

Artikkel 5 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013 

Når det gjelder frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder imidakloprid, utgår artikkel 2 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 485/2013. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 2 og 5 får imidlertid anvendelse fra 19. desember 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 29. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I rad 216 om imidakloprid i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som insektmiddel i permanente veksthus eller til beising av frø som er beregnet brukt bare i permanente 

veksthus, kan tillates. Avlingen skal befinne seg i et permanent veksthus i hele sin livssyklus. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om imidakloprid, særlig tillegg I og II, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 26. september 2008, samt til konklusjonene i tilføyelsen til den 

sammenfattende rapporten om imidakloprid, som sluttbehandlet av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 

27. april 2018. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— Risikoen for bier og humler som er sluppet ut for bestøvning i permanente veksthus. 

— Virkningen på vannorganismer. 

— Eksponeringen av bier gjennom inntak av forurenset vann fra permanente veksthus. 

Medlemsstatene skal sikre at frøbeising skjer bare i profesjonelle anlegg for frøbeising. I anleggene skal de beste 

tilgjengelige teknikker benyttes for å sikre at det frigis så lite støv som mulig under bruk, lagring og transport. 

Bruksvilkårene skal eventuelt omfatte risikoreduserende tiltak.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/785 

av 29. mai 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

det aktive stoffet tiametoksam(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3, artikkel 49 nr. 2 og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet tiametoksam ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2007/6/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013(5) ble vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 

tiametoksam endret, og det ble stilt krav om at søkeren framlegger bekreftende opplysninger om 

a) risikoen for andre bestøvere enn honningbier, 

b) risikoen for honningbier som henter mat fra nektar eller pollen i etterfølgende vekster, 

c) det potensielle opptaket gjennom røttene til blomstrende ugress, 

d) risikoen for honningbier som henter mat fra honningdugg fra insekter, 

e) den potensielle eksponeringen via guttasjon og den akutte risikoen og langtidsrisikoen for bifolkenes overlevelse og 

utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering, 

f) den potensielle eksponeringen for avdrift av støv etter radsåing og den akutte risikoen og langtidsrisikoen for 

bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering, 

g) den akutte og langsiktige risikoen for bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for honningbiyngel som 

følge av inntak av kontaminert nektar og pollen. 

4) Søkeren framla tilleggsopplysninger om bier (dvs. honningbier, humler og solitære bier) for den rapporterende 

medlemsstaten Spania. 

5) Spania vurderte tilleggsopplysningene framlagt av søkeren. Nevnte medlemsstat framla 12. november 2015 sin 

vurdering for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 30.5.2018, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2019 av  

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2007/6/EF av 14. februar 2007 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av metrafenon, 

Bacillus subtilis, spinosad og tiametoksam som aktive stoffer (EUT L 43 av 15.2.2007, s. 13). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 485/2013 av 24. mai 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene klotianidin, tiametoksam og imidakloprid samt om forbud mot bruk og salg av 

frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder disse aktive stoffene (EUT L 139 av 25.5.2013, s. 12). 

2020/EØS/36/33 
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6) Medlemsstatene, søkeren og Myndigheten ble rådspurt og bedt om å gi sine synspunkter på rapporterende medlemsstats 

vurdering. Myndigheten har offentliggjort en teknisk rapport med et sammendrag av resultatet av rådspørringen om 

tiametoksam 20. april 2016(1). 

7) I samsvar med betraktning 16 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013 innledet Kommisjonen en gjennomgåelse 

av nye vitenskapelige opplysninger 11. februar 2015 ved å gi EFSA i oppdrag å organisere en åpen anmodning om 

opplysninger. EFSA utlyste en åpen anmodning om opplysninger, som ble avsluttet 30. september 2015(2). 

8) Kommisjonen anmodet 13. november 2015 EFSA om å framlegge sine konklusjoner med hensyn til en ajourført 

risikovurdering for bier når det gjelder bruk av tiametoksam som anvendes til frøbeising eller i kornform, ved å 

organisere en fagfellevurdering, og idet det tas hensyn til opplysningene som er innsamlet innenfor rammen av den 

særlige åpne anmodningen om opplysninger og eventuelle nye opplysninger fra studier, forskning og overvåking som er 

relevante for vedkommende bruksområder. Myndigheten framla sin konklusjon om fagfellevurderingen av den 

ajourførte vurderingen av pesticidrisikoen for bier ved anvendelsen av det aktive stoffet tiametoksam til frøbeising og i 

kornform, 28. februar 2018(3). Søkeren fikk anledning til å uttale seg om denne konklusjonen. Søkeren framla sine 

merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

9) Utkastet til vurderingsrapport, tilføyelsen til rapporten og Myndighetens konklusjoner ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og avsluttet 27. april 2018 

med en revidert tilføyelse til Kommisjonens sammenfattende rapport om tiametoksam. 

10) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til den reviderte tilføyelsen til den sammenfattende 

rapporten om tiametoksam. Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Etter gjennomgåelse av opplysningene framlagt av søkeren konkluderte Kommisjonen med at de ytterligere bekreftende 

opplysningene som kreves i henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013, ikke er gitt, og har, etter også å ha 

vurdert konklusjonen av den ajourførte risikovurderingen for bier, konkludert med at ytterligere risikoer for bier ikke 

kan utelukkes med mindre ytterligere begrensninger innføres. Med tanke på behovet for å sikre et nivå av sikkerhet og 

vern i samsvar med det høye vernenivået for dyrs helse som etterstrebes i Unionen, bør all utendørs bruk forbys. Bruken 

av tiametoksam bør derfor begrenses til permanente veksthus, og det bør kreves at avlingen i hele sin livssyklus befinner 

seg i et permanent veksthus, slik at den ikke gjenplantes utendørs. 

12) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

13) Med tanke på risikoen for bier som følge av beisede frø bør omsetning og bruk av frø som er beiset med 

plantevernmidler som inneholder tiametoksam, være underlagt de samme begrensningene som bruk av tiametoksam. 

Det bør derfor fastsettes at frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder tiametoksam, ikke bringes i 

omsetning eller brukes med mindre frøene er beregnet brukt bare i permanente veksthus, og avlingen i hele sin 

livssyklus befinner seg i et permanent veksthus. 

14) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

tiametoksam. 

15) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder tiametoksam, bør utløpe senest 19. desember 2018.  

  

(1) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for thiamethoxam in light of confirmatory data. EFSA supporting 

publication 2016:EN-1020. 27 s. 

(2) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2015. Technical report on the open call for new scientific information as 

regards the risk to bees from the use of the three neonicotinoid pesticide active substances clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam 

applied as seed treatments and granules in the EU. EFSA supporting publication 2015:EN-903. 8 s. 

(3) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment for 

bees for the active substance thiamethoxam considering the uses as seed treatments and granules. EFSA Journal 2018;16(2):5179. 59 s. 
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16) Forbudet mot omsetning og bruk av beisede frø bør først få anvendelse fra og med 19. desember 2018 for å sikre en 

tilstrekkelig overgangsperiode. 

17) 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 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forbud mot omsetning og bruk av beisede frø 

Frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder tiametoksam, skal ikke bringes i omsetning eller brukes, med mindre 

a) frøene er beregnet brukt bare i permanente veksthus, og 

b) avlingen befinner seg i et permanent veksthus i hele sin livssyklus. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder tiametoksam som aktivt stoff, senest 19. september 2018. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell overgangsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 19. desember 2018. 

Artikkel 5 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013 

Når det gjelder frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder tiametoksam, utgår artikkel 2 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 485/2013. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 2 og 5 får imidlertid anvendelse fra 19. desember 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I rad 140 om tiametoksam i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som insektmiddel i permanente veksthus eller til beising av frø som er beregnet brukt bare i permanente 

veksthus, kan tillates. Avlingen skal befinne seg i et permanent veksthus i hele sin livssyklus. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om tiametoksam, særlig tillegg I og II, som sluttbehandlet av 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 14. juli 2006, samt til konklusjonene i tilføyelsen til den 

sammenfattende rapporten om tiametoksam, som sluttbehandlet av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 

27. april 2018. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— Risikoen for grunnvannet. 

— Risikoen for vannorganismer. 

— Risikoen for bier og humler som er sluppet ut for bestøvning i permanente veksthus. 

— Eksponeringen av bier gjennom inntak av forurenset vann fra permanente veksthus. 

Medlemsstatene skal sikre at frøbeising skjer bare i profesjonelle anlegg for frøbeising. I anleggene skal de beste tilgjen-

gelige teknikker benyttes for å sikre at det frigis så lite støv som mulig under bruk, lagring og transport. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1060 

av 26. juli 2018 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet trifloksystrobin i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Trifloksystrobin ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2003/68/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet trifloksystrobin, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2018. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av trifloksystrobin i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

29. september 2016. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og videre-

sendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig 

for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 19. september 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt trifloksystrobin kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport om trifloksystrobin for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 23. mars 2018. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 27.7.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/68/EF av 11. juli 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av trifloksystrobin, 

karfentrazon-etyl, mesotrion, fenamidon og isoksaflutol som aktive stoffer (EUT L 177 av 16.7.2003, s. 12). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA Journal 2017 15(9):4980. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu. 

2020/EØS/36/34 
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10) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet. 

11) Godkjenningen av trifloksystrobin bør derfor fornyes. 

12) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av trifloksystrobin er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder triflok-

systrobin, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som soppdrepende middel bør derfor ikke opprettholdes. 

13) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

begrensninger. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

14) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

15) Ettersom den nåværende godkjenningen av trifloksystrobin utløper 31. juli 2018, bør denne forordning tre i kraft så 

snart som mulig. 

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 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet trifloksystrobin fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. august 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 26. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Trifloksystrobin 

CAS-nr. 141517-21-7 

CIPAC-nr. 617 

Metyl-(E)-metoksyimino-

{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluor-

m-tolyl)-

etylidenaminooksyl]-o-

tolyl}acetat 

≥ 975 g/kg 

AE 1344136 

(maks. 4 g/kg) 

1. august 2018 31. juli 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i fornyel-

sesrapporten om trifloksystrobin, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med sårbare jordbunns- 

og/eller klimaforhold, 

— vern av akvatiske organismer, bier og fiskeetende fugler og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger med hensyn til 

1) relevansen av metabolittene som kan forekomme i grunnvann, idet det tas 

hensyn til en eventuell relevant klassifisering for trifloksystrobin i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2), særlig 

som reproduksjonstoksisk i kategori 2, 

2) virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann når overflatevannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 1), innen ett år etter 

at uttalelsen fra ECHAs komité for risikovurdering offentliggjøres på nettstedet 

til Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) i samsvar med artikkel 37 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1272/2008, med hensyn til trifloksystrobin. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i nr. 2, innen to år etter 

Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument om virkningen av 

vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og grunnvann. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 

1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 59 om trifloksystrobin. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nr. 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«124 Trifloksystrobin 

CAS-nr. 141517-21-7 

CIPAC-nr. 617 

Metyl-(E)-

metoksyimino-

{(E)-α-[1-(α,α,α-

trifluor-m-

tolyl)etylidenamin

ooksyl]-o-

tolyl}acetat 

≥ 975 g/kg 

AE 1344136 

(maks. 4 g/kg) 

1. august 2018 31. juli 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i for-

nyelsesrapporten om trifloksystrobin, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med sårbare jord-

bunns- og/eller klimaforhold, 

— vern av akvatiske organismer, bier og fiskeetende fugler og pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger med hensyn til 

1) relevansen av metabolittene som kan forekomme i grunnvann, idet det 

tas hensyn til en eventuell relevant klassifisering for trifloksystrobin i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, særlig som reproduk-

sjonstoksisk i kategori 2, 

2) virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann når overflatevannet benyttes til drikkevann. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 1), innen ett år 

etter at uttalelsen fra ECHAs komité for risikovurdering offentliggjøres på 

nettstedet til Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) i samsvar med artikkel 

37 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1272/2008, med hensyn til trifloksystrobin. 
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Nr. 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i nr. 2, innen to år etter 

Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument om virkningen 

av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og grunn-

vann.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/749 

av 18. mai 2018 

om anerkjennelse av Kroatias rapport om typiske klimagassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

energikilder, og om endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 19 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kroatia framla 1. april 2016 en rapport med resultatene av beregninger av klimagassutslipp fra dyrking av raps. 

Beregningene ble utført for NUTS 2-regionen Fastlands-Kroatia, der det dyrkes raps. 

2) Etter å ha gjennomgått rapporten fra Kroatia anser Kommisjonen at den oppfyller vilkårene fastsatt i direktiv 

2009/28/EF for å tillate en EU-medlemsstat å bruke typiske verdier for et mindre geografisk område enn det som ble 

brukt ved beregningen av standardverdiene. Dataene i denne rapporten viser til utslipp fra dyrking av landbruksråvarer 

(raps). De typiske klimagassutslippene fra dyrking av raps kan forventes å være lavere enn eller like store som 

utslippene som lå til grunn for beregningen av de relevante standardverdiene, og disse typiske klimagassutslippene er 

rapportert til Kommisjonen. 

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

bærekraft. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Kommisjonen anser at rapporten som Kroatia framla for anerkjennelse 1. april 2016, inneholder nøyaktige opplysninger for 

måling av klimagassutslippene forbundet med dyrking av raps i NUTS 2-regionen Fastlands-Kroatia i forbindelse med 

anvendelsen av artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF. Et sammendrag av opplysningene i rapporten finnes i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne beslutning gjelder i fem år. Dersom innholdet eller forholdene i rapporten, slik den ble framlagt for Kommisjonen  

1. april 2016 med henblikk på anerkjennelse, endres på en måte som kan påvirke vilkårene for anerkjennelse som omhandlet i 

artikkel 1, skal endringene uten opphold meddeles Kommisjonen. Kommisjonen skal vurdere de meldte endringene for å fastslå 

om rapporten fremdeles gir nøyaktige opplysninger. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan oppheve denne beslutning dersom det er klart påvist at rapporten ikke lenger inneholder nøyaktige 

opplysninger for måling av klimagassutslippene forbundet med dyrking av raps i Kroatia. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 22.5.2018, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2019 av  

8. februar 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 
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Artikkel 4 

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

Utferdiget i Brussel 18. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Klimagassutslipp fra dyrking av raps i Kroatia: 

Kilde 
Klimagassutslipp i 

kg CO2eq/ha 

Klimagassutslipp i 

kg CO2eq/traps 

Klimagassutslipp i 

g CO2eq/MJFAME 

N-gjødsel 245,7 87,75 3,702 

P2O5-gjødsel 25,28 9,028 0,381 

K2O-gjødsel 46,08 16,45 0,694 

Frø 2,2 0,785 0,033 

Plantevernmidler 13,5 4,82 0,203 

Diesel 219,5 78,39 3,307 

N2O-utslipp på åkere 787,4 281,21 11,86 

I ALT 1 339,66 478,45 20,18 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/309 

av 23. februar 2017 

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

rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2016 til 30. mars 2017 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 9. januar 2017 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av desember 2016. Disse opplysningene ble offentliggjort  

9. januar 2017 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 53 av 28.2.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2019 av 8. februar 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 regler og generelle prinsipper for hvordan 

medlemsstatene skal kontrollere 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 forsikrings-

tekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2016 til 30. mars 2017. 

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) Den relevante risikofrie rentekurven 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 31. desember 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/812 

av 15. mai 2017 

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

rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2017 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 7. april 2017 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av mars 2017. Disse opplysningene ble offentliggjort  

7. april 2017 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 opp-

lysningene 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 126 av 18.5.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2019 av  

8. februar 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 forsikrings-

tekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2017. 

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, motsvarsjusteringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i 

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

a) Den relevante risikofrie rentekurven 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 31. mars 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 15. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1421 

av 2. august 2017 

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

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2017 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 6. juli 2017 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av juni 2017. Disse opplysningene ble offentliggjort  

6. juli 2017 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). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av forsikrings-

tekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2017. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 5.8.2017, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2019 av 8. februar 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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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, motsvarsjusteringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i 

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

a) Den relevante risikofrie rentekurven 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 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 2. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2015 

av 9. november 2017 

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

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2017 til 30. desember 2017 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 6. oktober 2017 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av september 2017. Disse opplysningene ble offentliggjort 

6. oktober 2017 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 296 av 14.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2019 av  

8. februar 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 forsikrings-

tekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september til 30. desember 2017. 

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, motsvarsjusteringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i 

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

a) Den relevante risikofrie rentekurven 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. september 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 9. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 909/2014 

av 23. juli 2014 

om forbedring av verdipapiroppgjør 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(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

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

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Verdipapirsentraler bidrar sammen med sentrale motparter i høy grad til å opprettholde infrastrukturer etter handel, noe 

som beskytter finansmarkedene og gir markedsdeltakere tillit til at verdipapirtransaksjoner gjennomføres på riktig måte 

og i rett tid, også i perioder med ekstremt stress. 

2) Verdipapiroppgjørssystemer som drives av verdipapirsentraler, har en nøkkelposisjon i oppgjørsprosessen som gjør dem 

systemviktige for verdipapirmarkedenes virkemåte. Ettersom de spiller en viktig rolle i de systemene for verdipa-

pirinnehav som deltakerne bruker for å rapportere om investorenes beholdninger av verdipapirer, er verdipapir-

oppgjørssystemer som drives av verdipapirsentraler, også et viktig verktøy for å kontrollere en utstedelses integritet ved 

at de hindrer urettmessig utferdigelse eller redusert utstedelse av verdipapirer og dermed i høy grad bidrar til å 

opprettholde investorenes tillit. Verdipapiroppgjørssystemer som drives av verdipapirsentraler, bidrar dessuten betydelig 

ved å stille sikkerhet for pengepolitiske transaksjoner og ved å stille sikkerhet mellom kredittinstitusjoner, og de er 

derfor viktige deltakere i sikkerhetsstillelsesprosessen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av  

8. februar 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 17 

av 28.2.2019, s. 8. 

(1) EUT C 310 av 13.10.2012, s. 12. 

(2) EUT C 299 av 4.10.2012, s. 76. 

(3) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. juli 2014. 
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3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF(1) har redusert forstyrrelsene i et verdipapiroppgjørssystem som følge av 

insolvensbehandling mot en deltaker i det systemet, men det er også nødvendig å ta hensyn til andre risikoer for 

verdipapiroppgjørssystemer samt risikoen for insolvens eller forstyrrelser i virksomheten til verdipapirsentraler som 

driver verdipapiroppgjørssystemer. Noen verdipapirsentraler er utsatt for kreditt- og likviditetsrisikoer som følge av at 

de yter banktjenester i tilknytning til oppgjør. 

4) Det økende antallet oppgjør over landegrensene som følge av utviklingen av avtaler om forbindelser mellom 

verdipapirsentraler skaper tvil om verdipapirsentralers motstandsdyktighet når de, i mangel av felles tilsynsregler, 

overtar de risikoene som andre medlemsstaters verdipapirsentraler utsettes for. Til tross for det økte antallet oppgjør 

over landegrensene har de markedsdrevne endringene i retning av et mer integrert marked for verdipapirsentraltjenester 

vært svært langsomme. På et åpent indre marked for verdipapiroppgjør bør enhver investor i Unionen kunne investere i 

alle unionsverdipapirer like lett og etter samme framgangsmåte som for nasjonale verdipapirer. Oppgjørsmarkedene i 

Unionen er imidlertid fortsatt oppdelt etter nasjonale grenser, og oppgjør over landegrensene er fremdeles dyrere som 

følge av forskjeller i nasjonale regler for oppgjør og for verdipapirsentralers virksomhet og begrenset konkurranse 

mellom verdipapirsentraler. Denne oppdelingen er til hinder for og skaper ytterligere risikoer og kostnader for oppgjør 

over landegrensene. Ettersom verdipapirsentralene er systemviktige, bør konkurransen mellom dem fremmes for å gi 

markedsdeltakerne mulighet til å velge leverandør og dermed redusere avhengigheten av én enkelt infrastruk-

turleverandør. I mangel av identiske forpliktelser for markedsdeltakere og felles tilsynsstandarder for verdipapirsentraler 

kan ulike tiltak som sannsynligvis blir truffet på nasjonalt plan, få en direkte negativ innvirkning på sikkerheten, 

effektiviteten og konkurransen på oppgjørsmarkedene i Unionen. Det er nødvendig å fjerne disse vesentlige hindringene 

for det indre markeds virkemåte, unngå konkurransevridning og forhindre at slike hindringer og vridninger oppstår i 

framtiden. Det er nødvendig å opprette et integrert marked for verdipapiroppgjør, uten skille mellom innenlandske og 

tverrnasjonale verdipapirtransaksjoner, for at det indre marked skal virke på en tilfredsstillende måte. Rettsgrunnlaget 

for denne forordning bør derfor være artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) slik den 

tolkes i Den europeiske unions domstols rettspraksis. 

5) Det er nødvendig å fastsette, i en forordning, en rekke ensartede forpliktelser som skal pålegges markedsdeltakere med 

hensyn til visse aspekter ved oppgjørssyklusen og -disiplinen, og å innføre et sett av felles krav for verdipapirsentraler 

som driver verdipapiroppgjørssystemer. De reglene i en forordning som får direkte anvendelse, bør sikre at alle 

markedsdeltakere og verdipapirsentraler omfattes av identiske forpliktelser, standarder og regler som får direkte 

anvendelse. En forordning bør øke sikkerheten og effektiviteten ved oppgjør i Unionen gjennom å hindre at det innføres 

uensartede nasjonale regler som et resultat av innarbeidingen av et direktiv. En forordning bør redusere regelverkets 

kompleksitet for markedsdeltakere og verdipapirsentraler som følger av ulike nasjonale regler, og bør gi 

verdipapirsentraler mulighet til å yte tjenester over landegrensene uten at de må oppfylle forskjellige nasjonale sett av 

krav, for eksempel med hensyn til verdipapirsentralers tillatelse, tilsyn, organisering eller risikoer. En forordning som 

pålegger verdipapirsentraler identiske krav, bør også bidra til å fjerne konkurransevridning. 

6) Rådet for finansiell stabilitet oppfordret 20. oktober 2010 til en styrking av sentrale markedsinfrastrukturer og krevde at 

de eksisterende standardene skulle revideres og forbedres. Den internasjonale oppgjørsbanks (BIS) komité for oppgjørs- 

og betalingssystemer (CPSS) og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (IOSCO) 

vedtok i april 2012 globale standarder for finansmarkedsinfrastrukturer. Disse standardene har erstattet BIS-anbefalin-

gene fra 2001, som Det europeiske system av sentralbanker (ESSB) og Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn 

tilpasset gjennom ikke-bindende retningslinjer på europeisk plan i 2009. Av hensyn til finansmarkedenes globale art og 

verdipapirsentralenes systemviktighet er det nødvendig å sikre internasjonalt samsvar mellom de tilsynskravene de 

omfattes av. Denne forordning bør følge de eksisterende prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur som er 

utarbeidet av CPSS-IOSCO. Kommisjonen og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet) (ESMA), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2), bør i 

nært samarbeid med ESSB-medlemmene sikre samsvar med eksisterende standarder og videreutviklingen av dem når de 

utarbeider eller foreslår å endre de tekniske regulerings- og gjennomføringsstandardene og de retningslinjene og 

anbefalingene som er omhandlet i denne forordning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir 

(EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbe-

slutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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7) I sine konklusjoner av 2. desember 2008 understreket Rådet behovet for å øke sikkerheten og soliditeten i verdipapir-

oppgjørssystemer og begrense juridiske hindringer for etterhandel i Unionen. 

8) En av de grunnleggende oppgavene til ESSB er å fremme velfungerende betalingssystemer. ESSBs medlemmer utøver 

derfor tilsyn gjennom å sikre effektive og pålitelige clearing- og betalingssystemer. ESSBs medlemmer opptrer ofte som 

oppgjørsagent for kontantdelen av verdipapirtransaksjoner. De er også viktige kunder hos verdipapirsentraler, som ofte 

håndterer sikkerhetsstillelsen i pengepolitiske transaksjoner. ESSBs medlemmer bør medvirke nært gjennom samråd når 

det gjelder tildeling av tillatelser til og tilsyn med sentrale verdipapirsentraler, anerkjennelse av tredjestatsverdipa-

pirsentraler og godkjenning av visse forbindelser mellom verdipapirsentraler. For å unngå at det utformes parallelle sett 

av regler, bør de også medvirke nært gjennom samråd når det fastsettes tekniske regulerings- og gjennomførings-

standarder samt retningslinjer og anbefalinger, men Kommisjonen og ESMA bør ha hovedansvaret for å fastsette disse 

tekniske standardene, retningslinjene og anbefalingene, som fastsatt i denne forordning. Denne forordning bør ikke 

berøre Den europeiske sentralbanks (ESB) og de nasjonale sentralbankenes ansvar for å sikre effektive og pålitelige 

clearing- og betalingssystemer i Unionens medlemsstater og i andre stater. Denne forordning bør ikke hindre at ESSB-

medlemmer får tilgang til opplysninger som er relevante for utførelsen av deres oppgaver, herunder tilsynet med 

verdipapirsentraler og andre finansmarkedsinfrastrukturer. 

9) ESSBs medlemmer, alle andre organer som har lignende oppgaver i visse medlemsstater, eller andre offentlige organer 

som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld i Unionen, kan selv yte en rekke tjenester, for eksempel 

drift av et verdipapiroppgjørssystem, noe som vil innebære at de klassifiseres som verdipapirsentraler. Slike enheter bør, 

når de opptrer som verdipapirsentraler uten å opprette en separat enhet, unntas fra kravene om tillatelse og tilsyn, visse 

organisatoriske krav, kapitalkrav og krav til investeringspolitikk, men bør fortsatt være omfattet av de gjenstående 

tilsynskravene for verdipapirsentraler. Når slike medlemsstatsenheter opptrer som verdipapirsentraler, bør de ikke yte 

sine tjenester i andre medlemsstater. Ettersom ESSBs medlemmer opptrer som oppgjørsagenter ved oppgjør, bør de 

også unntas fra kravene i avdeling IV i denne forordning. 

10) Denne forordning bør få anvendelse på oppgjør av transaksjoner i alle finansielle instrumenter og virksomheter hos 

verdipapirsentraler, med mindre annet er angitt. Videre bør denne forordning ikke berøre annet unionsregelverk for 

bestemte finansielle instrumenter, for eksempel europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(1) og tiltak truffet i 

samsvar med det direktivet. 

11) Registreringen av verdipapirer i kontobasert form er et viktig skritt i retning av å effektivisere oppgjør og sikre 

verdipapirutstedelsenes integritet, særlig i lys av at metodene for innehav og overføring blir stadig mer komplekse. Av 

hensyn til sikkerheten innfører denne forordning registrering i kontobasert form av alle omsettelige verdipapirer som 

opptas til handel eller handles på handelsplasser som er omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(3). Denne forordning bør ikke fastsette én bestemt metode for 

den første registreringen i kontobasert form, som kan skje gjennom immobilisering eller umiddelbar dematerialisering. 

Forordningen bør ikke fastsette hvilken type institusjon som skal registrere verdipapirene i kontobasert form ved 

utstedelsen, men heller tillate at forskjellige aktører, herunder registreringskontorer, utfører denne oppgaven. Når 

transaksjoner i slike verdipapirer gjennomføres på handelsplasser som er omfattet av direktiv 2014/65/EU og forordning 

(EU) nr. 600/2014, eller stilles som sikkerhet i henhold til vilkårene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/47/EF(4), 

bør imidlertid disse verdipapirene registreres i en verdipapirsentrals kontobaserte registreringssystem for blant annet å 

sikre at alle slike verdipapirer kan gjøres opp i et verdipapiroppgjørssystem. Immobilisering eller dematerialisering bør 

ikke innebære tap av rettigheter for verdipapirinnehavere og bør gjennomføres på en måte som sikrer at verdipapir-

innehavere kan kontrollere sine rettigheter.  

  

(1) 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). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av rådsdirektiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 

(3) 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). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/47/EF av 6. juni 2002 om avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse (EFT L 168 av 27.6.2002, s. 43). 
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12) For å garantere sikkerheten ved oppgjør bør alle deltakere i et verdipapiroppgjørssystem som kjøper eller selger visse 

finansielle instrumenter, nærmere bestemt omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, andeler i innretninger 

for kollektiv investering og utslippskvoter, oppfylle sin forpliktelse på den planlagte oppgjørsdatoen. 

13) Lengre oppgjørsperioder for transaksjoner i omsettelige verdipapirer skaper usikkerhet og økt risiko for deltakerne i 

verdipapiroppgjørssystemer. Oppgjørsperioders ulike lengde i medlemsstatene gjør avstemming vanskelig og utgjør en 

feilkilde for utstedere, investorer og formidlere. Det er derfor nødvendig å fastsette en felles oppgjørsperiode, noe som 

vil gjøre det lettere å identifisere den planlagte oppgjørsdatoen og gjennomføre tiltak knyttet til bedre oppgjørsdisiplin. 

Den planlagte oppgjørsdatoen for transaksjoner i omsettelige verdipapirer som gjennomføres på handelsplasser omfattet 

av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014, bør være senest to bankdager etter handelen. For komplekse 

oppdrag som er sammensatt av flere transaksjoner, for eksempel avtaler om gjenkjøp eller utlån av verdipapirer, bør 

dette kravet få anvendelse på den første transaksjonen som innebærer overføring av verdipapirer. På grunn av deres 

ikke-standardiserte form bør dette kravet ikke få anvendelse på transaksjoner som forhandles privat av de berørte 

partene, men gjennomføres på de handelsplassene som er omfattet av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU)  

nr. 600/2014, eller på transaksjoner som gjennomføres bilateralt, men rapporteres til handelsplasser som er omfattet av 

direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014. Videre bør dette kravet ikke gjelde for den første transaksjonen 

dersom de berørte omsettelige verdipapirene for første gang registreres i kontobasert form. 

14) Verdipapirsentraler og andre markedsinfrastrukturer bør treffe tiltak for å forebygge og håndtere manglende oppgjør. 

Det er viktig at slike regler brukes på en ensartet måte og får direkte anvendelse i Unionen. Det bør særlig kreves at 

verdipapirsentraler og andre markedsinfrastrukturer innfører framgangsmåter som gjør det mulig for dem å suspendere 

deltakere som systematisk forårsaker manglende oppgjør, og å offentliggjøre deres identitet, forutsatt at de berørte 

deltakerne får mulighet til å framlegge merknader før en slik beslutning tas. 

15) En av de mest effektive måtene å håndtere manglende oppgjør på er å kreve at misligholdende deltakere blir gjenstand 

for en tvangsfullbyrdelse av den opprinnelige avtalen. Denne forordning bør fastsette ensartede regler for sanksjoner og 

visse aspekter ved dekningskjøpstransaksjonen for alle omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, andeler i 

innretninger for kollektiv investering og utslippskvoter, for eksempel tidspunkt og prisfastsettelse. Disse reglene bør 

tilpasses særtrekkene ved ulike verdipapirmarkeder, visse handelsplasser, for eksempel vekstmarkeder for SMB-er som 

definert i direktiv/2014/65/EU, og visse komplekse transaksjoner, for eksempel svært kortsiktige avtaler om gjenkjøp 

eller utlån av verdipapirer, for å unngå negativ innvirkning på verdipapirmarkedenes likviditet og effektivitet. Reglene 

for oppgjørsdisiplin bør anvendes på en måte som oppmuntrer til å gjøre opp transaksjonene i alle relevante finansielle 

instrumenter innen den planlagte oppgjørsdatoen. 

16) Framgangsmåtene og sanksjonene knyttet til manglende oppgjør bør stå i forhold til hvor alvorlige og omfattende de 

manglende oppgjørene er, samtidig som de bør tilpasses på en måte som opprettholder og beskytter de relevante 

finansielle instrumentenes likviditet. Prisstilling spiller en avgjørende rolle ved å tilføre markedene i Unionen likviditet, 

særlig til mindre likvide verdipapirer. Tiltak for å forebygge og håndtere manglende oppgjør bør avveies mot behovet 

for å opprettholde og beskytte disse verdipapirenes likviditet. Overtredelsesgebyrer som ilegges misligholdende 

deltakere, bør om mulig krediteres de ikke-misligholdende kundene som godtgjøring, og de bør ikke under noen 

omstendighet være en inntektskilde for den berørte verdipapirsentralen. Verdipapirsentraler bør rådføre seg med de 

markedsinfrastrukturene som de yter verdipapirsentraltjenester for, om gjennomføringen av oppgjørsdisiplintiltak 

fastsatt i denne forordning. 

17) I de fleste tilfeller bør det innledes en dekningskjøpsprosess dersom de finansielle instrumentene ikke er levert innen fire 

bankdager etter den planlagte oppgjørsdatoen. For illikvide finansielle instrumenter er det imidlertid hensiktsmessig at 

fristen for å innlede dekningskjøpsprosessen forlenges til høyst sju bankdager. Grunnlaget for å fastslå når finansielle 

instrumenter kan anses som illikvide, bør fastsettes gjennom tekniske reguleringsstandarder, idet det tas hensyn til de 

vurderingene som allerede er foretatt i forordning (EU) nr. 600/2014. Dersom det fastslås at de er illikvide, bør fristen 

for å innlede dekningskjøpsprosessen kunne forlenges til høyst sju bankdager.  
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18) Det er hensiktsmessig å gi vekstmarkeder for SMB-er mulighet til ikke å anvende dekningskjøpsprosessen før inntil  

15 dager etter at handelen har funnet sted, for å ta hensyn til disse markedenes likviditet og særlig for å gi prisstillere 

mulighet til å utøve virksomhet på disse mindre likvide markedene. Oppgjørsdisiplintiltak som er spesifikke for 

vekstmarkeder for SMB-er, bør få anvendelse bare på transaksjoner som gjennomføres på disse markedene. I henhold til 

Kommisjonens arbeidsdokument av 7. desember 2011, som ledsaget Kommisjonens melding med tittelen «An action 

plan to improve access to finance for SMEs», bør adgang til kapitalmarkeder utvikles som et alternativ til banklån for 

SMB-er, og det er derfor hensiktsmessig å tilpasse reglene slik at de bedre dekker behovene til disse vekstmarkedene for 

SMB-er. 

19) Verdipapirsentraler bør ha mulighet til å overvåke gjennomføringen av et dekningskjøp for flere oppgjørsordrer som 

gjelder de samme finansielle instrumentene og har samme utløpsdato for forlengelsesperioden, for å redusere antallet 

dekningskjøp i et omfang som er forenlig med kravene i denne forordning. 

20) Ettersom hovedmålet for denne forordning er å innføre en rekke juridiske forpliktelser som pålegges markedsdeltakerne 

direkte, blant annet til å registrere alle omsettelige verdipapirer i kontobasert form hos en verdipapirsentral når disse 

handles på handelsplasser som omfattes av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014, eller stilles som 

sikkerhet i samsvar med direktiv 2002/47/EF, og til å gjøre opp sine forpliktelser senest to bankdager etter handelen, og 

ettersom verdipapirsentraler er ansvarlige for driften av verdipapiroppgjørssystemer og anvendelsen av tiltak for å 

fremme rettidig oppgjør i Unionen, er det viktig å sikre at alle verdipapirsentraler er sikre og solide og til enhver tid 

oppfyller de strenge organisatoriske kravene, kravene til forretningsførsel og tilsynskravene som er fastsatt i denne 

forordning, herunder gjennom å treffe alle rimelige tiltak for å redusere bedrageri og uaktsomhet. Ensartede og direkte 

gjeldende regler for tillatelse til og løpende tilsyn med verdipapirsentraler er derfor en nødvendig følge av og nært 

knyttet til de juridiske forpliktelsene som markedsdeltakerne pålegges gjennom denne forordning. Det er derfor 

nødvendig å innføre regler for tillatelse til og tilsyn med verdipapirsentraler i den samme rettsakten som pålegger 

markedsdeltakerne de juridiske forpliktelsene. 

21) Ettersom verdipapirsentraler bør være underlagt felles krav, og for å fjerne de eksisterende hindringene for oppgjør over 

landegrensene, bør enhver verdipapirsentral som har tillatelse, ha adgang til å yte tjenester på Unionens territorium, 

herunder gjennom å opprette en filial. For å sikre en tilstrekkelig grad av sikkerhet når verdipapirsentraltjenester ytes av 

verdipapirsentraler i en annen medlemsstat, bør slike verdipapirsentraler være omfattet av en særlig framgangsmåte 

fastsatt ved denne forordning når de har til hensikt å yte visse hovedtjenester i henhold til denne forordning eller 

opprette en filial i en vertsstat. 

22) I et grenseløst oppgjørsmarked i Unionen er det nødvendig å fastsette mandatet til de forskjellige myndighetene som 

deltar i anvendelsen av denne forordning. Medlemsstatene bør særskilt utpeke vedkommende myndigheter som skal ha 

ansvar for anvendelsen av denne forordning, og som bør tildeles den tilsyns- og granskingsmyndighet som er nødvendig 

for at de skal kunne utføre sine oppgaver. En verdipapirsentral bør ha tillatelse fra og være underlagt tilsyn av 

vedkommende myndighet i sin hjemstat, som har god mulighet til å undersøke hvordan verdipapirsentralene driver sin 

daglige virksomhet, til å gjennomføre regelmessige kontroller og til ved behov å treffe egnede tiltak. Den berørte 

vedkommende myndighet bør imidlertid så tidlig som mulig rådspørre og samarbeide med andre berørte myndigheter, 

herunder de myndighetene som er ansvarlige for tilsynet med hvert verdipapiroppgjørssystem som verdipapirsentralen 

driver, de sentralbankene som utsteder de mest relevante oppgjørsvalutaene, og eventuelt de relevante sentralbankene 

som opptrer som oppgjørsagent for hvert verdipapiroppgjørssystem, og eventuelt også vedkommende myndigheter for 

andre konsernforetak. Et slikt samarbeid omfatter også utveksling av opplysninger mellom berørte myndigheter og at 

disse myndighetene umiddelbart skal underrettes i krisesituasjoner som påvirker finanssystemets likviditet og stabilitet i 

en av medlemsstatene der verdipapirsentralen eller dens deltakere er etablert. 

23) Når en verdipapirsentral yter sine tjenester i en annen medlemsstat, skal vedkommende myndighet i vertsstaten kunne 

anmode vedkommende myndighet i hjemstaten om alle opplysninger om verdipapirsentralens virksomhet som den 

anmodende myndighet anser som relevante. For å muliggjøre en effektiv samordning av tilsynet vil disse opplysningene 

kunne gjelde særlig tjenester som verdipapirsentraler yter til brukere som er etablert i vertsstaten, eller de behandlede 

instrumentene eller valutaene, og de kan omfatte opplysninger om negativ utvikling, resultater av risikovurderinger og 

korrigerende tiltak. Vedkommende myndighet i hjemstaten bør også ha tilgang til eventuelle opplysninger som 

verdipapirsentralen regelmessig gir til vedkommende myndighet i vertsstaten.  
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24) Når en verdipapirsentral yter sine tjenester i en annen medlemsstat enn medlemsstaten der den er etablert, herunder 

gjennom å opprette en filial, har vedkommende myndighet i hjemstaten hovedansvar for tilsynet med denne verdipapir-

sentralen. Dersom en verdipapirsentrals virksomhet i vertsstaten har fått vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes 

virkemåte og investorvernet i denne vertsstaten, bør vedkommende myndigheter og berørte myndigheter i hjemstaten og 

i vertsstaten opprette samarbeidsordninger for tilsynet med verdipapirsentralens virksomhet i vertsstaten. Vedkommende 

myndighet i hjemstaten bør også kunne beslutte at disse samarbeidsordningene kan omfatte multilateralt samarbeid, 

herunder samarbeid i kollegier, mellom hjemstatens vedkommende myndighet og vedkommende og berørte 

myndigheter i den berørte vertsstaten. Slike samarbeidsordninger bør imidlertid ikke anses å være tilsynskollegier i 

henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010. Ingen medlemsstat eller gruppe av medlemsstater bør direkte eller indirekte 

diskrimineres med hensyn til beliggenhet for verdipapirsentraler og oppgjørstjenester. Ingen myndighet bør når den 

utfører sine oppgaver i henhold til denne forordning, direkte eller indirekte diskriminere et foretak fra en annen 

medlemsstat. Med forbehold for denne forordning bør en verdipapirsentral fra en medlemsstat ikke begrenses eller 

hindres med hensyn til å gjøre opp finansielle instrumenter i en annen medlemsstats valuta eller i en tredjestats valuta. 

25) Denne forordning bør ikke hindre at medlemsstatene i sin nasjonale rett kan kreve en særlig rettslig ramme for daglig 

samarbeid på nasjonalt plan mellom vedkommende myndighet for verdipapirsentralen og berørte myndigheter. En slik 

nasjonal rettslig ramme bør være i samsvar med de retningslinjene for tilsynspraksis og samarbeid mellom myndigheter 

som ESMA kan utstede i henhold til denne forordning. 

26) Enhver juridisk person som omfattes av definisjonen av en verdipapirsentral, må ha tillatelse fra vedkommende 

nasjonale myndigheter før den innleder sin virksomhet. Ettersom det finnes forskjellige forretningsmodeller, bør en 

verdipapirsentral defineres med henvisning til visse hovedtjenester, som består av oppgjørstjenesten, som forutsetter 

drift av et verdipapiroppgjørssystem, notarialtjenesten og den sentrale forvaltningen av verdipapirkontoer. En 

verdipapirsentral bør minst drive et verdipapiroppgjørssystem og yte en annen hovedtjeneste. Denne kombinasjonen er 

avgjørende for at verdipapirsentraler skal kunne spille sin rolle ved verdipapiroppgjør, og for å sikre en verdipapir-

utstedelses integritet. Enheter som ikke driver verdipapiroppgjørssystemer, for eksempel registreringskontorer, 

overføringsagenter, offentlige myndigheter, organer som forvalter et registersystem opprettet i henhold til direktiv 

2003/87/EF, eller sentrale motparter som er omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(1), 

omfattes ikke av definisjonen av en verdipapirsentral. 

27) Verdipapirsentraler bør ha gjenopprettingsplaner som sikrer kontinuitet i deres kritiske funksjoner. Med forbehold for 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU(2) bør vedkommende myndigheter sikre at det utarbeides og oppretthol-

des en egnet krisehåndteringsplan for hver verdipapirsentral i samsvar med relevant nasjonal rett. 

28) For å gjøre tilgjengelig pålitelige opplysninger om omfanget av verdipapiroppgjør utenfor verdipapiroppgjørssystemene 

og sikre at de risikoene som oppstår, kan overvåkes og håndteres, bør enhver institusjon som ikke er en verdipapir-

sentral, og som gjør opp verdipapirtransaksjoner utenfor et verdipapiroppgjørssystem, oversende opplysninger om sin 

oppgjørsvirksomhet til vedkommende myndigheter. De mottakende vedkommende myndigheter bør deretter overføre 

disse opplysningene til ESMA og underrette ESMA om eventuelle potensielle risikoer som følger av denne oppgjørs-

virksomheten. Videre bør ESMA overvåke denne oppgjørsvirksomheten og ta hensyn til de potensielle risikoene den 

kan medføre. 

29) For å unngå at verdipapirsentraler påtar seg risikoer innenfor virksomhet som ikke er omfattet av tillatelse i henhold til 

denne forordning, bør virksomhet som utøves av verdipapirsentraler med tillatelse, være begrenset til yting av de 

tjenestene som er omfattet av tillatelsen eller meldt i henhold til denne forordning, og de bør ikke ha deltakerinteresser 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 

2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190). 
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som definert i denne forordning ved henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(1) eller direkte eller 

indirekte inneha 20 % eller mer av stemmerettene eller kapitalen i institusjoner som ikke yter lignende tjenester, med 

mindre slike deltakerinteresser godkjennes av verdipapirsentralenes vedkommende myndigheter med den begrunnelse at 

dette ikke gir verdipapirsentralene en betydelig høyere risikoprofil. 

30) For at verdipapiroppgjørssystemene skal kunne virke på en sikker måte, bør de drives bare av verdipapirsentraler eller 

sentralbanker som opptrer som verdipapirsentraler, og som er omfattet av denne forordning. 

31) Uten at det berører særlige krav i medlemsstatenes skatterett, bør det tillates at verdipapirsentraler i tilknytning til sine 

hovedtjenester yter tjenester som bidrar til å øke verdipapirmarkedenes sikkerhet, effektivitet og gjennomsiktighet, og 

som ikke skaper unødig risiko for deres hovedtjenester. En ikke-uttømmende liste over disse tjenestene er fastsatt i 

denne forordning slik at verdipapirsentralene skal kunne tilpasse seg til den framtidige markedsutviklingen. Dersom 

ytingen av slike tjenester gjelder tilbakeholdings- og rapporteringsforpliktelser overfor skatte- og avgiftsmyndighetene, 

skal den fortsatt utføres i samsvar med de berørte medlemsstatenes lovgivning. I samsvar med artikkel 114 nr. 2 i TEUV 

får myndigheten til å treffe tiltak i henhold til artikkel 114 nr. 1 ikke anvendelse på skatte- og avgiftsbestemmelser. I sin 

dom av 29. april 2004 i sak C-338/01, Kommisjonen mot Rådet(2), fastslo Den europeiske unions domstol at uttrykket 

«skatte- og avgiftsbestemmelser» skal tolkes slik at det «ikke bare omfatter bestemmelsene om skattepliktige personer, 

avgiftspliktige transaksjoner, skattegrunnlaget, satsene for og unntakene fra direkte og indirekte skatter, men også 

bestemmelsene om ordninger for inndrivelse av disse skattene». Denne forordning omfatter derfor ikke ordninger for 

innkreving av skatt, noe som ville kreve et annet rettslig grunnlag. 

32) En verdipapirsentral som har til hensikt å utkontraktere en hovedtjeneste til en tredjepart eller yte en ny hovedtjeneste 

eller en tilleggstjeneste som ikke er nevnt i denne forordning, drive et annet verdipapiroppgjørssystem, bruke en annen 

oppgjørsagent eller opprette forbindelser mellom verdipapirsentraler som innebærer vesentlig risiko, bør søke om 

tillatelse etter samme framgangsmåte som for den første tillatelsen, bortsett fra at vedkommende myndighet innen tre 

måneder bør underrette verdipapirsentralen som innga søknaden, om tillatelsen er gitt eller avslått. Forbindelser mellom 

verdipapirsentraler som ikke innebærer vesentlig risiko, eller samvirkende forbindelser mellom verdipapirsentraler som 

utkontrakterer sine tjenester knyttet til de samvirkende forbindelsene til offentlige enheter, for eksempel ESSB-

medlemmene, bør imidlertid ikke omfattes av krav om forhåndstillatelse, men de berørte verdipapirsentralene bør 

underrette sine vedkommende myndigheter om dem. 

33) Dersom en verdipapirsentral har til hensikt å utvide sine tjenester til å omfatte tilleggstjenester som er uttrykkelig angitt 

i denne forordning og ikke medfører en høyere risikoprofil, bør den kunne gjøre dette etter å ha underrettet ved-

kommende myndighet i hjemstaten. 

34) Verdipapirsentraler som er etablert i tredjestater, bør kunne tilby sine tjenester i Unionen, herunder gjennom å opprette 

en filial. For å sikre en tilstrekkelig grad av sikkerhet når verdipapirsentraltjenester ytes av tredjestatsverdipapirsentraler, 

bør det kreves at slike verdipapirsentraler skal anerkjennes av ESMA når de har til hensikt å yte visse tjenester angitt i 

denne forordning eller opprette en filial i Unionen. Tredjestatsverdipapirsentraler bør kunne opprette forbindelser med 

verdipapirsentraler som er etablert i Unionen, uten en slik anerkjennelse, forutsatt at den berørte vedkommende 

myndighet ikke har innvendinger. Som følge av at finansmarkedene er verdensomspennende, er ESMA best egnet til å 

anerkjenne tredjestatsverdipapirsentraler. ESMA bør kunne anerkjenne tredjestatsverdipapirsentraler bare dersom 

Kommisjonen fastslår at de er omfattet av en rettslig og tilsynsmessig ramme som faktisk er likeverdig med rammen 

fastsatt i denne forordning, forutsatt at de i praksis har fått tillatelse og er underlagt tilsyn og overvåking i 

etableringsstaten, og at det er opprettet samarbeidsordninger mellom ESMA, vedkommende myndigheter og verdipapir-

sentralenes berørte myndigheter. ESMAs anerkjennelse bør forutsette en tilsvarende anerkjennelse av tilsynsrammen 

som får anvendelse på verdipapirsentraler som er etablert i Unionen og har fått tillatelse i henhold til denne forordning.  

  

(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) [2004] Samling av Domstolens avgjørelser I-4829. 
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35) Idet det tas hensyn til at verdipapirsentralene og de tjenestene de yter, er komplekse og systemviktige, bør gjennom-

siktige regler for foretaksstyring sikre at den øverste ledelsen, medlemmer av ledelsesorganet, aksjeeiere og deltakere, 

som kan utøve kontroll, som definert ved henvisning til direktiv 2013/34/EU, over verdipapirsentralens virksomhet, er 

egnet til å sikre en sunn og fornuftig ledelse av verdipapirsentralen. 

36) Det brukes forskjellige styringsstrukturer i medlemsstatene. I de fleste tilfellene brukes en enkel eller dobbel 

ledelsesstruktur. Definisjonene i denne forordning tar sikte på å omfatte alle eksisterende strukturer uten å anbefale noen 

av dem. De er til for praktiske formål for å fastsette regler for å oppnå et bestemt resultat uansett hvilken nasjonal 

selskapslovgivning som får anvendelse på en institusjon i hver medlemsstat. Definisjonene bør derfor ikke berøre den 

alminnelige kompetansefordeling i samsvar med nasjonal selskapsrett. 

37) Gjennomsiktige regler for foretaksstyring bør sikre at det tas hensyn både til interessene til verdipapirsentralens 

aksjeeiere, ledelse og personale og til interessene til de brukerne som verdipapirsentralene i siste instans yter tjenester 

til. Disse reglene for foretaksstyring bør anvendes uten at det berører verdipapirsentralens eierstruktur. For hvert 

verdipapiroppgjørssystem som verdipapirsentralen driver, bør det opprettes brukerkomiteer som gjør det mulig for 

brukerne å gi verdipapirsentralens ledelsesorgan råd i viktige spørsmål som har betydning for dem, og de bør ha de 

verktøyene de trenger for å utføre sin oppgave. Interessene til ulike brukere av verdipapirsentraler, herunder interessene 

til innehavere av forskjellige typer av verdipapirer, bør være representert i brukerkomiteen. 

38) Verdipapirsentraler bør kunne utkontraktere driften av sine tjenester, forutsatt at de risikoene som følger av disse 

utkontrakteringsordningene, håndteres. Denne forordning bør, idet det tas hensyn til betydningen av verdipapir-

sentralenes betrodde oppgaver, fastsette at verdipapirsentraler ikke skal overdra sitt ansvar til tredjeparter gjennom den 

avtalefestede utkontrakteringen av virksomhet til tredjeparter. Utkontraktering av slik virksomhet bør være underlagt 

strenge vilkår som sikrer at verdipapirsentralene beholder ansvaret for sin virksomhet, og at tilsynet med og 

overvåkingen av verdipapirsentralene ikke svekkes. En verdipapirsentrals utkontraktering av virksomhet til offentlige 

enheter bør kunne unntas fra disse kravene på visse vilkår. 

39) Denne forordning bør ikke være til hinder for at medlemsstater som tillater systemer for direkte verdipapirinnehav, i sin 

nasjonale rett kan fastsette at andre parter enn verdipapirsentraler skal eller kan utføre visse oppgaver som i andre typer 

av systemer for verdipapirinnehav vanligvis utføres av verdipapirsentraler, og angi hvordan disse oppgavene bør utføres. 

I enkelte medlemsstater foretar kontoforvaltere eller deltakere i verdipapirsentralers verdipapiroppgjørssystemer 

posteringer på verdipapirkontoer som forvaltes av verdipapirsentraler, uten at de nødvendigvis selv er kontoleverandø-

rer. I lys av behovet for rettssikkerhet når det gjelder posteringene på kontoer på verdipapirsentralnivå, bør slike andre 

parters særskilte rolle anerkjennes i denne forordning. Under særlige omstendigheter og i henhold til strenge 

lovbestemmelser bør det derfor være mulig å dele ansvaret mellom en verdipapirsentral og den berørte andre part eller å 

gi den andre part eneansvar for visse aspekter knyttet til forvaltning av verdipapirkontoer på høyeste nivå, forutsatt at 

den andre part er omfattet av egnet regulering og tilsyn. Det bør ikke finnes noen begrensning av ansvarsdelingens 

omfang. 

40) Regler for god forretningsskikk bør sikre gjennomsiktige forbindelser mellom verdipapirsentraler og deres brukere. 

Verdipapirsentraler bør særlig ha offentliggjorte, gjennomsiktige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier for 

deltakelse i verdipapiroppgjørssystemet, som bare bør tillate begrensning av deltakernes tilgang på bakgrunn av de 

tilknyttede risikoene. Vedkommende myndigheter bør kunne treffe raske og hensiktsmessige tiltak dersom verdipapir-

sentraler uberettiget nekter å yte sine tjenester til deltakerne. Verdipapirsentraler bør offentliggjøre priser og avgifter for 

sine tjenester. For å sikre åpen og ikke-diskriminerende tilgang til sine tjenester og i lys av den betydelige 

markedsmakten verdipapirsentraler fortsatt har i sine respektive medlemsstater, bør verdipapirsentraler ikke kunne 

avvike fra sine offentliggjorte priser for hovedtjenestene, og de bør føre atskilte regnskaper for kostnader og inntekter 

som er knyttet til hver av hovedtjenestene og til tilleggstjenestene. Disse bestemmelsene om deltakelse utfyller og 

styrker markedsdeltakeres rett til å anvende et oppgjørssystem i en annen medlemsstat som fastsatt i direktiv 

2014/65/EU.  
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41) For å fremme effektivitet i forbindelse med registrering, oppgjør og betaling bør verdipapirsentraler i sin kommuni-

kasjon med deltakere og markedsinfrastrukturer som de er i kontakt med, ta hensyn til relevante internasjonale åpne 

framgangsmåter og standarder for kommunikasjon med hensyn til meldingshåndtering og referanseopplysninger. 

42) Idet det tas hensyn til den sentrale rollen som verdipapiroppgjørssystemer har på finansmarkedene, bør verdipapir-

sentraler, når de yter sine tjenester, gjøre sitt ytterste for å sikre rettidig oppgjør av verdipapirtransaksjoner og 

verdipapirutstedelsens integritet. Denne forordning bør ikke berøre medlemsstatenes nasjonale rett om verdipapir-

innehav og ordninger for å opprettholde verdipapirutstedelsenes integritet. For å styrke beskyttelsen av deltakernes og 

kundenes eiendeler bør imidlertid denne forordning kreve at verdipapirsentraler fører separate verdipapirkontoer for de 

enkelte deltakerne og på anmodning tilbyr ytterligere atskillelse av deltakernes kunders kontoer, noe som i enkelte 

tilfeller bare kan tilbys til en høyere kostnad som skal dekkes av de av deltakernes kunder som anmoder om ytterligere 

atskillelse. Det bør kreves at verdipapirsentraler og deres deltakere tilbyr både atskillelse av samlekontoer og atskillelse 

av individuelle kontoer, slik at kundene kan velge et atskillelsesnivå som de anser egnet for deres behov. 

Det eneste unntaket fra dette bør være tilfeller der en verdipapirsentral og dens deltakere som følge av andre krav knyttet 

til offentlig orden, særlig i forbindelse med effektiv og gjennomsiktig innkreving av skatt, må tilby atskillelse av 

individuelle kontoer for statsborgere i, bosatte i og juridiske personer som er etablert i en medlemsstat der det på 

ikrafttredelsesdatoen for denne forordning kreves en slik atskillelse av individuelle kontoer i henhold til nasjonal rett i 

medlemsstaten der verdipapirene er utstedt, og da bare for statsborgere i, bosatte i og juridiske personer som er etablert i 

denne medlemsstaten. Verdipapirsentraler bør sikre at disse kravene anvendes separat på hvert verdipapiroppgjørssystem 

som de driver. Uten at det berører ytingen av tilleggstjenester, bør verdipapirsentraler ikke for egen regning anvende 

verdipapirer som tilhører en deltaker, med mindre deltakeren uttrykkelig har godkjent det, og de bør heller ikke på annen 

måte for egen regning anvende verdipapirer som ikke tilhører dem. I tillegg bør verdipapirsentralen kreve at deltakerne 

skal innhente nødvendig forhåndssamtykke fra sine kunder. 

43) Direktiv 98/26/EF fastsetter at overføringsordrer som legges inn i verdipapiroppgjørssystemer i samsvar med disse 

systemenes regler, skal ha rettsvirkning og være bindende for tredjeparter. Ettersom direktiv 98/26/EF ikke uttrykkelig 

viser til verdipapirsentraler som driver verdipapiroppgjørssystemer, bør denne forordning av klarhetshensyn kreve at 

verdipapirsentraler skal fastsette på hvilket tidspunkt en overføringsordre legges inn i deres systemer og blir 

ugjenkallelig i samsvar med reglene i nevnte direktiv. For å øke rettssikkerheten bør verdipapirsentralene dessuten 

opplyse deltakerne om på hvilket tidspunkt overføringen av verdipapirene og kontantene i et verdipapiroppgjørssystem 

får rettsvirkning og blir bindende for tredjeparter, eventuelt i samsvar med nasjonal rett. Verdipapirsentraler bør også 

treffe alle rimelige tiltak for å sikre at overføringen av verdipapirer og kontanter får rettsvirkning og blir bindende for 

tredjeparter senest ved bankdagens slutt på den faktiske oppgjørsdatoen. 

44) For å unngå oppgjørsrisikoer som skyldes insolvens hos oppgjørsagenten, bør en verdipapirsentral, dersom det er 

praktisk mulig, gjøre opp kontantdelen av verdipapirtransaksjonen gjennom kontoer åpnet i en sentralbank. Dersom 

dette alternativet ikke er praktisk mulig, bør en verdipapirsentral kunne foreta oppgjøret gjennom kontoer åpnet i en 

kredittinstitusjon som er etablert i henhold til vilkårene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1), og som 

omfattes av en særlig framgangsmåte for tillatelse og tilsynskravene fastsatt i avdeling IV i denne forordning. 

45) Banktjenester i tilknytning til oppgjør som innebærer kreditt- og likviditetsrisiko, bør bare ytes av verdipapirsentraler 

eller utkontrakteres til enheter som har tillatelse til å yte banktjenester i tilknytning til verdipapirsentralvirksomhet som 

fastsatt i denne forordning.  

  

(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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46) For å sikre at det oppnås effektivitetsgevinster som følge av at både verdipapirsentraltjenester og banktjenester ytes av 

samme konsern, bør ikke kravene i denne forordning forhindre at kredittinstitusjoner kan tilhøre samme konsern som 

verdipapirsentralen. Det bør fastsettes ordninger som gjør det mulig å gi verdipapirsentraler tillatelse til å yte 

tilleggstjenester til sine deltakere og andre enheter gjennom det samme rettssubjektet eller gjennom et eget rettssubjekt, som 

kan være del av det samme konsernet som i siste instans kontrolleres av samme morforetak. Når en kredittinstitusjon som 

ikke er en sentralbank, opptrer som oppgjørsagent, bør kredittinstitusjonen kunne yte de tjenestene som omhandles i denne 

forordning og omfattes av tillatelsen, til verdipapirsentralens deltakere, men den bør ikke yte andre banktjenester fra samme 

rettssubjekt, dette for å begrense oppgjørssystemets eksponering for risiko som følge av kredittinstitusjonens mislighold. 

47) Ettersom direktiv 2013/36/EU ikke særlig omhandler intradagkreditt- og intradaglikviditetsrisiko som følger av yting av 

banktjenester i tilknytning til oppgjør, bør kredittinstitusjoner og verdipapirsentraler som yter slike tjenester, også være 

underlagt særlige skjerpede krav til reduksjon av kreditt- og likviditetsrisiko, herunder et risikobasert tilleggskapitalkrav 

som gjenspeiler de relevante risikoene. Slike strengere krav til reduksjon av kreditt- og likviditetsrisiko bør følge de 

globale standardene for finansmarkedsinfrastrukturer og de prinsippene for overvåkingsverktøy for håndtering av 

intradaglikviditet («Monitoring tools for intraday liquidity management») som Basel-komiteen for banktilsyn 

offentliggjorde i april 2013. 

48) Noen verdipapirsentraler som også utøver virksomhet som kredittinstitusjon, er underlag krav til ansvarlig kapital og 

rapporteringskrav som er relevante for kredittinstitusjoner og fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013(1) og i direktiv 2013/36/EU. Ettersom slike verdipapirsentraler er systemviktige, er det hensiktsmessig at 

de strengeste kravene i unionsretten får anvendelse, for å unngå en kumulativ anvendelse av forskjellige unionsregler, 

for eksempel for rapportering av krav til ansvarlig kapital. På områder der det er identifisert potensielt overlappende 

krav, bør Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) (EBA), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2), og ESMA avgi en uttalelse om den egnede anvendelsen av 

unionsrettsaktene i samsvar med artikkel 34 i forordning (EU) nr. 1093/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010. 

49) I tillegg til kravene til ansvarlig kapital i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU bør kredittinstitusjoner 

og verdipapirsentraler være underlagt et tilleggskapitalkrav som gjenspeiler de risikoene, for eksempel kreditt- og 

likviditetsrisikoer, som oppstår som følge av intradagkreditt som gis til blant annet deltakerne i et verdipapiroppgjørs-

system eller andre brukere av verdipapirsentraltjenester. 

50) For å sikre fullt samsvar med de særlige tiltakene som er rettet mot å redusere kreditt- og likviditetsrisikoer, bør ved-

kommende myndigheter kunne kreve at verdipapirsentraler utpeker mer enn én kredittinstitusjon dersom de på grunnlag 

av tilgjengelig dokumentasjon kan vise at den ene kredittinstitusjonens eksponering for konsentrasjonen av kreditt- og 

likviditetsrisikoer ikke er redusert i tilstrekkelig grad. Verdipapirsentraler bør også kunne utpeke mer enn én 

kredittinstitusjon. 

51) Tilsynet med at de utpekte kredittinstitusjonene eller verdipapirsentralene som har tillatelse til å yte banktjenester i 

tilknytning til oppgjør, oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 og i direktiv 2013/36/EU samt de særlige 

relevante tilsynskravene i denne forordning, bør overlates til vedkommende myndigheter nevnt i forordning (EU)  

nr. 575/2013. For å sikre en ensartet anvendelse av tilsynsstandarder bør verdipapirsentralenes banktjenester, når de er 

av et slikt omfang og en slik art at de utgjør en vesentlig risiko for den finansielle stabiliteten i Unionen, være underlagt 

direkte tilsyn av ESB på vilkårene fastsatt i rådsforordning (EU) nr. 1024/2013(3) med hensyn til politikken for tilsyn 

med kredittinstitusjoner. Denne forordning bør ikke berøre forordning (EU) nr. 1024/2013.  

  

(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). 

(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). 

(3) Rådsforordning (EU) nr. 1024/2013 av 15. oktober 2013 om tildeling av særskilte oppgaver til Den europeiske sentralbank i forbindelse 

med politikken for tilsyn med kredittinstitusjoner (EUT L 287 av 29.10.2013, s. 63). 
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52) En kredittinstitusjon eller en verdipapirsentral som har tillatelse til å yte banktjenester i tilknytning til oppgjør, bør 

overholde alt gjeldende og framtidig unionsregelverk som får anvendelse på kredittinstitusjoner. Denne forordning bør 

ikke berøre direktiv 2014/59/EU og framtidige unionsregelverksakter om rammen for gjenoppretting og krisehåndtering 

av kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og andre finansinstitusjoner. 

53) For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet og kontinuitet i tjenestene som ytes av verdipapirsentraler, bør verdipapirsentralene 

være omfattet av særlige ensartede tilsynskrav og kapitalkrav som får direkte anvendelse og reduserer deres juridiske og 

operasjonelle risiko samt investeringsrisikoen. 

54) Sikkerheten ved avtaler om forbindelser mellom verdipapirsentraler bør omfattes av særlige krav for å gjøre det mulig 

for deres respektive deltakere å få tilgang til andre verdipapiroppgjørssystemer. Ytingen av tilknyttede banktjenester 

gjennom et eget rettssubjekt bør ikke hindre verdipapirsentraler i å motta slike tjenester, særlig dersom de er deltakere i 

et verdipapiroppgjørssystem som drives av en annen verdipapirsentral. Det er særlig viktig at potensielle risikoer som 

oppstår som følge av avtalene om forbindelser, for eksempel kreditt- og likviditetsrisikoer samt organisatoriske eller 

andre relevante risikoer for verdipapirsentraler, reduseres i tilstrekkelig grad. For samvirkende forbindelser er det viktig 

at forbundne verdipapiroppgjørssystemer anvender identiske tidspunkter for innlegging av overføringsordrer i systemet 

og for når overføringsordrer blir ugjenkallelige, og at de anvender tilsvarende regler for tidspunktet for den endelige 

overføringen av verdipapirer og kontanter. De samme prinsippene bør få anvendelse på verdipapirsentraler som bruker 

en felles IT-infrastruktur for oppgjør. 

55) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å føre et effektivt tilsyn med verdipapirsentralers virksomhet, bør 

verdipapirsentraler underlegges strenge krav til registrering. Verdipapirsentraler bør i minst ti år oppbevare alle 

registeropplysninger og data om alle tjenester de yter, herunder transaksjonsopplysninger om forvaltning av sikkerheter, 

som omfatter behandling av avtaler om gjenkjøp eller utlån av verdipapirer. Verdipapirsentralene kan, for å gjøre det 

mulig å oppfylle kravet om registrering i samsvar med alle relevante tekniske regulerings- og gjennomføringsstandarder 

som er vedtatt i henhold til denne forordning, måtte fastsette et felles format for kundenes framlegging av 

transaksjonsopplysninger. 

56) I mange medlemsstater krever nasjonal rett at utstedere skal utstede visse typer verdipapirer, særlig aksjer, gjennom sine 

nasjonale verdipapirsentraler. For å fjerne dette hinderet for et tilfredsstillende etterhandelsmarked i Unionen og gi 

utstederne mulighet til å velge den mest effektive måten å forvalte sine verdipapirer på, bør utstederne ha rett til å velge 

en hvilken som helst verdipapirsentral etablert i Unionen for å registrere sine verdipapirer og motta relevante 

verdipapirsentraltjenester. Ettersom harmonisering av nasjonal selskapsrett ikke er omfattet av denne forordnings 

virkeområde, bør nasjonal selskapsrett eller tilsvarende rett som verdipapirene er utstedt i henhold til, fortsatt få 

anvendelse, og det bør treffes tiltak for å sikre at kravene i nasjonal selskapsrett eller tilsvarende rett kan oppfylles i 

tilfeller der retten til å velge verdipapirsentral utøves. Den nasjonale selskapsretten og annen tilsvarende rett som 

verdipapirene er utstedt i henhold til, får anvendelse på forholdet mellom utstederen og innehaverne eller tredjeparter og 

deres respektive rettigheter og forpliktelser knyttet til verdipapirene, for eksempel stemmerett, utbytte og 

foretakshendelser. En utsteder bør kunne tillates å nekte å yte tjenester til en utsteder bare dersom det gjøres på grunnlag 

av en helhetlig risikovurdering, eller dersom verdipapirsentralen ikke yter utstedelsestjenester i forbindelse med 

verdipapirer som er utstedt i henhold til selskapsretten eller annen tilsvarende rett i den berørte medlemsstat. 

Vedkommende myndigheter bør kunne treffe raske og hensiktsmessige tiltak dersom verdipapirsentraler uberettiget 

nekter å yte sine tjenester til utstederne. 

57) I lys av det økende omfanget av innehav og overføring av verdipapirer over landegrensene, som denne forordning 

fremmer, er det ytterst nødvendig og viktig å fastsette klare regler for hvilket lovverk som får anvendelse på 

eiendomsrettslige aspekter i forbindelse med verdipapirer på kontoer som forvaltes av verdipapirsentraler. Dette er 

imidlertid et overgripende spørsmål som ikke omfattes av denne forordnings virkeområde, og som kan behandles i 

framtidige unionsregelverksakter. 

58) De europeiske atferdsreglene for clearing og oppgjør av 7. november 2006 opprettet frivillige rammeregler for å 

muliggjøre tilgang mellom verdipapirsentraler og andre markedsinfrastrukturer. Etterhandelssektoren er imidlertid 

fortsatt oppdelt etter nasjonale skillelinjer, noe som fordyrer handel over landegrensene unødig mye. Det er nødvendig å 
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fastsette ensartede vilkår for forbindelser mellom verdipapirsentraler og for tilgang mellom verdipapirsentraler og andre 

markedsinfrastrukturer. For at verdipapirsentraler skal kunne tilby sine deltakere tilgang til andre markeder, bør de ha 

rett til å bli deltakere i en annen verdipapirsentral eller anmode en annen verdipapirsentral om å utvikle særlige 

funksjoner for å få tilgang til denne. Slik tilgang bør gis på rettferdige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, og den 

bør nektes bare dersom den hindrer finansmarkedene i å virke på en smidig og ordnet måte eller forårsaker systemrisiko. 

Vedkommende myndigheter bør kunne treffe raske og hensiktsmessige tiltak dersom verdipapirsentraler uberettiget 

nekter å gi tilgang til en annen verdipapirsentral. Dersom forbindelser mellom verdipapirsentraler medfører vesentlig 

oppgjørsrisiko, bør de være underlagt de berørte vedkommende myndigheters tillatelse og styrkede tilsyn. 

59) Verdipapirsentraler bør også ha tilgang til transaksjonsopplysninger fra en sentral motpart eller en handelsplass, og disse 

markedsinfrastrukturene bør ha tilgang til verdipapiroppgjørssystemer som drives av verdipapirsentraler. Slik tilgang 

kan nektes bare dersom den hindrer finansmarkedene i å virke på en smidig og ordnet måte eller forårsaker 

systemrisiko, og den kan ikke nektes med begrunnelse i tap av markedsandeler. 

60) Vedkommende myndigheter bør kunne treffe raske og hensiktsmessige tiltak dersom verdipapirsentraler eller markeds-

infrastrukturer uberettiget nekter å gi tilgang til sine tjenester. Denne forordning utfyller de tilgangsavtalene mellom 

handelsplasser, sentrale motparter og verdipapirsentraler som er fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012 og i forordning 

(EU) nr. 600/2014, og som er nødvendige for å opprette et konkurransedyktig indre marked for etterhandelstjenester. 

ESMA og Kommisjonen bør fortsatt følge nøye med på hvordan infrastrukturen etter handel utvikler seg, og 

Kommisjonen bør ved behov gripe inn for å hindre konkurransevridning på det indre marked. 

61) En forsvarlig ramme for tilsyn og god forretningsskikk i finanssektoren bør bygge på solide tilsyns- og 

sanksjonsordninger. Derfor bør tilsynsmyndigheter gis tilstrekkelig myndighet til å handle, og de bør kunne støtte seg på 

avskrekkende sanksjonsordninger mot ulovlig atferd. Kommisjonsmeldingen av 8. desember 2010 med tittelen 

«Reinforcing sanctioning regimes in the financial services sector» inneholder en gjennomgåelse av eksisterende 

sanksjonsmyndighet og den praktiske utøvelsen av den for å fremme tilnærming mellom sanksjoner på en rekke 

tilsynsområder. 

62) For å sikre at verdipapirsentraler, kredittinstitusjoner som er utpekt som oppgjørsagenter, medlemmene av deres 

ledelsesorganer og enhver annen person som faktisk kontrollerer deres virksomhet, samt enhver annen person oppfyller 

kravene i denne forordning, bør vedkommende myndigheter kunne anvende administrative sanksjoner og andre tiltak 

som er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende. 

63) For at sanksjonene skal virke avskrekkende og anvendes på en ensartet måte i alle medlemsstater, bør denne forordning 

inneholde en liste over viktige administrative sanksjoner og andre tiltak som må kunne treffes av vedkommende 

myndigheter, bestemmelser om myndighet til å anvende slike sanksjoner og andre tiltak mot alle juridiske eller fysiske 

personer som er ansvarlige for en overtredelse, en liste over de viktigste kriteriene for å bestemme omfanget og arten av 

slike sanksjoner og andre tiltak samt bestemmelser om størrelsen på administrative overtredelsesgebyrer. Ved 

fastsettelsen av administrative overtredelsesgebyrer bør det tas hensyn til blant annet eventuelle identifiserte 

økonomiske gevinster som følge av overtredelsen, overtredelsens grovhet og varighet, eventuelle skjerpende eller 

formildende omstendigheter og behovet for at administrative overtredelsesgebyrer har en avskrekkende virkning, og de 

bør eventuelt omfatte en rabatt for samarbeid med vedkommende myndighet. Vedtakelsen og offentliggjøringen av 

sanksjoner bør være forenlig med de grunnleggende rettighetene som er fastsatt i Den europeiske unions pakt om 

grunnleggende rettigheter (heretter kalt «pakten»), særlig retten til respekt for privatliv og familieliv (artikkel 7), retten 

til vern av personopplysninger (artikkel 8) og retten til effektiv klageadgang og rettferdig rettergang (artikkel 47).  
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64) For at mulige overtredelser skal kunne avdekkes, bør det innføres effektive ordninger for å oppmuntre til at mulige og 

faktiske overtredelser av denne forordning rapporteres til vedkommende myndigheter. Disse ordningene bør omfatte 

hensiktsmessig vern for personer som rapporterer mulige eller faktiske overtredelser av denne forordning, og for 

personer som anklages for slike overtredelser. Det bør innføres egnede framgangsmåter for å sikre ivaretakelse av den 

anklagede personens rett til vern av personopplysninger, rett til forsvar og til å bli hørt før det tas en endelig beslutning 

som berører vedkommende, og rett til effektiv klageadgang i forbindelse med en beslutning eller et tiltak som berører 

vedkommende. 

65) Denne forordning bør ikke berøre bestemmelser om strafferettslige sanksjoner i medlemsstatenes lovgivning. 

66) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) får anvendelse på den behandlingen av personopplysninger som skjer i 

medlemsstatene i henhold til denne forordning. All utveksling eller overføring av personopplysninger mellom 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør skje i samsvar med reglene for overføring av personopplysninger som 

fastsatt i direktiv 95/46/EF. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2) får anvendelse på ESMAs 

behandling av personopplysninger i henhold til denne forordning. All utveksling eller overføring av personopplysninger 

som foretas av ESMA, bør skje i samsvar med reglene for overføring av personopplysninger som fastsatt i 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

67) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettigheter og de prinsipper som er anerkjent i pakten, særlig retten 

til respekt for privatliv og familieliv, retten til vern av personopplysninger, retten til effektiv klageadgang og rettferdig 

rettergang, retten til ikke å bli domfelt eller straffet to ganger for samme straffbare handling og frihet til å drive 

næringsvirksomhet, og den må anvendes i samsvar med disse rettighetene og prinsippene. 

68) ESMA bør spille en sentral rolle ved anvendelsen av denne forordning ved å sikre at nasjonale vedkommende 

myndigheter anvender unionsreglene på en ensartet måte, og ved å løse tvister mellom dem. 

69) ESMA bør framlegge årlige rapporter for Kommisjonen med en vurdering av utviklingstendenser og potensielle risikoer 

på markedene som omfattes av denne forordning. Disse rapportene bør minst omfatte en vurdering av oppgjørs-

effektivitet, internalisert oppgjør, tjenesteyting over landegrensene, grunnene til tilgangsnekt og eventuelle andre 

vesentlige hindringer for konkurransen mellom finansielle etterhandelstjenester, herunder eventuelle hindringer som 

oppstår som følge av utilbørlig bruk av lisensordninger, hensiktsmessigheten av sanksjoner ved manglende oppgjør, 

særlig behovet for ytterligere fleksibilitet i forbindelse med sanksjoner knyttet til manglende oppgjør for illikvide 

finansielle instrumenter, anvendelsen av medlemsstatenes regler for sivilrettslig ansvar for tap forårsaket av 

verdipapirsentraler, vilkårene for yting av tilknyttede banktjenester, krav som gjelder beskyttelse av deltakernes og deres 

kunders verdipapirer, og sanksjonsordningen, og de kan om nødvendig inneholde anbefalinger om forebyggende eller 

korrigerende tiltak. ESMA bør også innen en egnet frist og i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010 gjennomføre 

fagfellevurderinger som omfatter vedkommende myndigheters virksomhet i henhold til denne forordning. Ettersom 

verdipapirsentraler er systemviktige og for første gang reguleres på unionsplan, er det hensiktsmessig å kreve at slike 

fagfellevurderinger innledningsvis foretas minst hvert tredje år i forbindelse med tilsynet med verdipapirsentraler som 

benytter adgangen til å yte tjenester eller deltar i en samvirkende forbindelse. 

70) ESMA er et organ med høyt spesialisert sakkunnskap om verdipapirer og verdipapirmarkeder, og det er derfor effektivt 

og hensiktsmessig å gi denne myndigheten i oppgave å utarbeide utkast til tekniske regulerings- og gjennomførings-

standarder som ikke innebærer politiske valg, med sikte på framlegging for Kommisjonen. ESMA bør også samarbeide 

nært med ESSB-medlemmene og EBA når dette er fastsatt.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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71) Kommisjonen bør ha myndighet til å vedta tekniske reguleringsstandarder i samsvar med artikkel 290 i TEUV og 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 med hensyn til nærmere 

bestemmelser om oppgjørsdisiplintiltakene; rapporteringen av internalisert oppgjør; opplysninger og annet som skal 

inngå i en verdipapirsentrals søknad om tillatelse; vilkårene for at vedkommende myndigheter kan godkjenne at 

verdipapirsentraler har deltakerinteresser i visse rettssubjekter; opplysningene som forskjellige myndigheter skal 

utveksle i forbindelse med tilsynet med verdipapirsentraler; opplysningene som verdipapirsentralen som inngir søknad, 

skal gi ESMA i søknaden om anerkjennelse; innholdet i styringsordningene for verdipapirsentraler; nærmere 

opplysninger om registrene som skal føres av verdipapirsentraler; risikoene som verdipapirsentraler skal ta hensyn til 

når de foretar en helhetlig risikovurdering, og vedkommende myndigheters vurdering av begrunnelser for avslag på 

anmodninger om tilgang; nærmere beskrivelse av framgangsmåten for deltakeres og utstederes tilgang til verdipapir-

sentraler, tilgang mellom verdipapirsentraler og tilgang mellom verdipapirsentraler og andre markedsinfrastrukturer; 

nærmere beskrivelse av de tiltakene verdipapirsentraler skal treffe for å sikre utstedelsens integritet; reduksjonen av 

operasjonell risiko og investeringsrisiko som følger av forbindelsene mellom verdipapirsentraler; nærmere beskrivelse 

av kapitalkravene for verdipapirsentraler; nærmere beskrivelse av søknaden om tillatelse til å yte tilknyttede 

banktjenester; tilleggskapitalkravet og tilsynskravene for kreditt- og likviditetsrisikoer for verdipapirsentraler og utpekte 

kredittinstitusjoner som har tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester. 

72) 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. 1095/2010 med hensyn 

til standardskjemaer og -maler for rapportering av internalisert oppgjør; for verdipapirsentralers søknad om tillatelse; for 

utveksling av opplysninger mellom forskjellige vedkommende myndigheter med sikte på tilsynet med verdipapir-

sentraler; for de relevante samarbeidsordningene mellom hjemstatens og vertsstatens myndigheter; for formatet for 

registre som verdipapirsentralene skal føre; for framgangsmåtene som skal anvendes i tilfeller der en deltaker eller en 

utsteder nektes tilgang til en verdipapirsentral, verdipapirsentraler nektes tilgang til hverandre eller tilgang nektes 

mellom verdipapirsentraler og andre markedsinfrastrukturer; og for samråd med forskjellige myndigheter før tillatelse 

gis til en oppgjørsagent. 

73) For å nå målene for denne forordning bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV 

delegeres til Kommisjonen når det gjelder nærmere opplysninger om visse definisjoner, parametrer for beregning av 

overtredelsesgebyrer for deltakere som forårsaker manglende oppgjør, og kriteriene for når en verdipapirsentrals 

virksomhet i en vertsstat bør anses å være av vesentlig betydning for denne medlemsstaten. 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. 

74) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet slik 

at den kan treffe beslutninger om vurderingen av tredjestaters regler med hensyn til anerkjennelse av tredjestatsverdi-

papirsentraler. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 182/2011(1). 

75) Ved vurderingen av relevante regler i tredjestater bør det anvendes en forholdsmessig og resultatbasert tilnærming, med 

særlig vekt på overholdelsen av gjeldende unionsregler og, dersom det er relevant, internasjonale standarder. Betinget 

eller midlertidig anerkjennelse kan også gis dersom det ikke finnes noen områder med vesentlige forskjeller som kan ha 

forutsigbar negativ innvirkning på Unionens markeder. 

76) Ettersom målene for denne forordning, som er å fastsette ensartede krav for oppgjør og for verdipapirsentraler, 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 disse målene.  

  

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

statenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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77) Det er nødvendig å endre direktiv 98/26/EF for å tilpasse det til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/78/EU(1), slik 

at utpekte verdipapiroppgjørssystemer ikke lenger skal meldes til Kommisjonen, men til ESMA. 

78) Ettersom denne forordning harmoniserer tiltakene for å forebygge og håndtere manglende oppgjør på unionsplan og har 

et bredere virkeområde for slike tiltak enn europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012(2), er det nødvendig 

å oppheve artikkel 15 i nevnte forordning. 

79) Verdipapirsentraler bør unntas fra anvendelsen av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 når de yter 

tjenester som uttrykkelig angis i denne forordning. For å sikre at alle foretak som yter investeringstjenester og utøver 

investeringsvirksomhet, er omfattet av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014, og for å unngå konkurran-

sevridning mellom forskjellige typer leverandører av slike tjenester er det imidlertid nødvendig å kreve at verdipapir-

sentraler som yter investeringstjenester og utøver investeringsvirksomhet i forbindelse med sine tilleggstjenester, 

omfattes av kravene i direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014. 

80) Anvendelsen av kravene om tillatelse og anerkjennelse i denne forordning bør utsettes for å gi verdipapirsentraler som 

er etablert i Unionen eller i tredjestater, tilstrekkelig tid til å søke om tillatelse for og anerkjennelse av sin virksomhet i 

samsvar med denne forordning. Inntil det i henhold til denne forordning er truffet en beslutning om tillatelse til eller 

anerkjennelse av verdipapirsentraler og av deres virksomhet, herunder forbindelser mellom verdipapirsentraler, bør de 

respektive nasjonale reglene om tillatelse til og anerkjennelse av verdipapirsentraler fortsatt få anvendelse. 

81) Det er også nødvendig å utsette anvendelsen av kravene om oppgjørsdisiplin og rapporteringsplikt for foretak som 

internaliserer oppgjør, inntil alle nødvendige delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter som presiserer disse 

kravene ytterligere, er vedtatt, og anvendelsen av kravene om registrering av visse omsettelige verdipapirer i 

kontobasert form og om oppgjør av forpliktelsene i verdipapiroppgjørssystemer senest to bankdager etter handelen for å 

gi markedsdeltakere som innehar verdipapirer i papirform eller anvender lengre oppgjørsperioder, tilstrekkelig tid til å 

oppfylle disse kravene. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordning fastsetter ensartede krav til oppgjør av finansielle instrumenter i Unionen og regler for verdipapir-

sentralers organisering og atferd for å fremme et sikkert, effektivt og smidig oppgjør. 

2. Denne forordning får anvendelse på oppgjør av alle finansielle instrumenter og på virksomheten hos verdipapirsentraler, 

med mindre annet er angitt i denne forordning. 

3. Denne forordning berører ikke bestemmelser i unionsretten som gjelder bestemte finansielle instrumenter, særlig direktiv 

2003/87/EF.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/78/EU av 24. november 2010 om endring av direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 

2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF når det gjelder den myndighet 

som er gitt Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet) (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 120). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars 2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler (EUT L 86 

av 24.3.2012, s. 1). 
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4. Artikkel 10–20, artikkel 22–24, artikkel 27, artikkel 28 nr. 6, artikkel 30 nr. 4, artikkel 46 og artikkel 47, bestemmelsene i 

avdeling IV og kravene om rapportering til vedkommende myndigheter eller berørte myndigheter eller om overholdelse av 

deres beslutninger i henhold til denne forordning får ikke anvendelse på ESSB-medlemmene, andre nasjonale organer som har 

lignende oppgaver i medlemsstatene, eller andre offentlige organer som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig 

gjeld i Unionen, i forbindelse med en verdipapirsentral som ovennevnte organer forvalter direkte på det samme ledelsesorganets 

ansvar, som har tilgang til disse organenes midler, og som ikke er en separat enhet. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1. I denne forordning menes med: 

1) «verdipapirsentral» en juridisk person som driver et verdipapiroppgjørssystem omhandlet i avsnitt A nr. 3 i vedlegget, og 

som yter minst en annen hovedtjeneste oppført i avsnitt A i vedlegget, 

2) «tredjestatsverdipapirsentral» et rettssubjekt som er etablert i en tredjestat, som yter en tjeneste som tilsvarer hovedtje-

nesten omhandlet i avsnitt A nr. 3 i vedlegget, og som yter minst en annen hovedtjeneste oppført i avsnitt A i vedlegget, 

3) «immobilisering» konsentrert plassering av fysiske verdipapirer hos en verdipapirsentral, slik at senere overføringer kan 

foretas gjennom et kontobasert system, 

4) «dematerialisert form» at finansielle instrumenter bare foreligger i kontobasert form, 

5) «mottakende verdipapirsentral» den verdipapirsentralen som mottar en anmodning fra en annen verdipapirsentral om å få 

tilgang til dens tjenester gjennom en forbindelse mellom verdipapirsentraler, 

6) «anmodende verdipapirsentral» den verdipapirsentralen som anmoder om tilgang til en annen verdipapirsentrals tjenester 

gjennom en forbindelse mellom verdipapirsentraler, 

7) «oppgjør» avslutning av en verdipapirtransaksjon når den gjennomføres for å oppfylle transaksjonspartenes forpliktelser 

gjennom å overføre kontanter og/eller verdipapirer, 

8) «finansielle instrumenter» eller «verdipapirer» finansielle instrumenter som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 15 i direktiv 

2014/65/EU, 

9) «overføringsordre» en overføringsordre som definert i artikkel 2 bokstav i) annet strekpunkt i direktiv 98/26/EF, 

10) «verdipapiroppgjørssystem» et system i henhold til artikkel 2 bokstav a) første, annet og tredje strekpunkt i direktiv 

98/26/EF som ikke drives av en sentral motpart hvis virksomhet består i å utføre overføringsordrer, 

11) «foretak som internaliserer oppgjør» en institusjon, herunder en som har tillatelse i samsvar med direktiv 2013/36/EU 

eller direktiv 2014/65/EU, som utfører overføringsordrer på kunders eller egne vegne på annen måte enn gjennom et 

verdipapiroppgjørssystem, 

12) «planlagt oppgjørsdato» den datoen som registreres som oppgjørsdatoen i verdipapiroppgjørssystemet, og som partene i 

en verdipapirtransaksjon har avtalt at oppgjøret skal foretas på, 

13) «oppgjørsperiode» perioden mellom handelsdatoen og den planlagte oppgjørsdatoen, 

14) «bankdag» en bankdag som definert i artikkel 2 bokstav n) i direktiv 98/26/EF,  
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15) «manglende oppgjør» helt eller delvis manglende oppgjør av en verdipapirtransaksjon på den planlagte oppgjørsdatoen på 

grunn av mangel på verdipapirer eller kontanter og uansett underliggende årsak, 

16) «sentral motpart» en sentral motpart som definert i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

17) «vedkommende myndighet» myndigheten som er utpekt av hver medlemsstat i samsvar med artikkel 11, med mindre 

annet er angitt i denne forordning, 

18) «berørt myndighet» en myndighet som omhandlet i artikkel 12, 

19) «deltaker» en deltaker som definert i artikkel 2 bokstav f) i direktiv 98/26/EF i et verdipapiroppgjørssystem, 

20) «deltakerinteresse» en deltakerinteresse i henhold til artikkel 2 nr. 2 første punktum i direktiv 2013/34/EU eller direkte 

eller indirekte innehav av 20 % eller mer av stemmerettene eller kapitalen i et foretak, 

21) «kontroll» forholdet mellom to foretak som beskrevet i artikkel 22 i direktiv 2013/34/EU, 

22) «datterforetak» et datterforetak i henhold til artikkel 2 nr. 10 og artikkel 22 i direktiv 2013/34/EU, 

23) «hjemstat» den medlemsstaten som en verdipapirsentral er etablert i, 

24) «vertsstat» en annen medlemsstat enn hjemstaten, der en verdipapirsentral har en filial eller yter verdipapirsentraltjenester, 

25) «filial» et annet forretningssted enn hovedkontoret, som er del av en verdipapirsentral uten å være et rettssubjekt, og som 

yter verdipapirsentraltjenester som verdipapirsentralen har fått godkjenning for, 

26) «mislighold» i forbindelse med en deltaker: en situasjon der det innledes insolvensbehandling som definert i artikkel 2 

bokstav j) i direktiv 98/26/EF mot en deltaker, 

27) «levering mot betaling» en ordning for verdipapiroppgjør der en overføring av verdipapirer knyttes til en overføring av 

kontanter på en slik måte at verdipapirene bare overføres dersom den tilsvarende overføringen av kontanter finner sted, og 

omvendt, 

28) «verdipapirkonto» en konto der verdipapirer kan krediteres eller debiteres, 

29) «forbindelse mellom verdipapirsentraler» en ordning mellom verdipapirsentraler der en verdipapirsentral blir deltaker i en 

annen verdipapirsentrals verdipapiroppgjørssystem for å lette overføringen av verdipapirer fra sistnevnte verdipapir-

sentrals deltakere til førstnevnte verdipapirsentrals deltakere, eller en annen ordning som gir en verdipapirsentral tilgang 

til en annen verdipapirsentral indirekte gjennom en formidler. Forbindelser mellom verdipapirsentraler omfatter standard-

forbindelser, tilpassede forbindelser, indirekte forbindelser og samvirkende forbindelser, 

30) «standardforbindelse» en forbindelse mellom verdipapirsentraler der en verdipapirsentral blir deltaker i en annen 

verdipapirsentrals verdipapiroppgjørssystem på samme vilkår som for enhver annen deltaker i det samme verdipapir-

oppgjørssystemet,  
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31) «tilpasset forbindelse» en forbindelse mellom verdipapirsentraler der en verdipapirsentral som blir deltaker i en annen 

verdipapirsentrals verdipapiroppgjørssystem, mottar særlige tjenester i tillegg til de tjenestene denne verdipapirsentralen 

vanligvis yter til deltakere i verdipapiroppgjørssystemet, 

32) «indirekte forbindelse» en ordning mellom en verdipapirsentral og en tredjepart som ikke er en verdipapirsentral, som er 

deltaker i en annen verdipapirsentrals verdipapiroppgjørssystem. En slik forbindelse opprettes av en verdipapirsentral for 

å lette overføringen av verdipapirer til dens deltakere fra en annen verdipapirsentrals deltakere, 

33) «samvirkende forbindelse» en forbindelse mellom verdipapirsentraler der verdipapirsentralene avtaler å opprette felles 

tekniske løsninger for oppgjør i de verdipapiroppgjørssystemene som de driver, 

34) «internasjonale åpne framgangsmåter og standarder for kommunikasjon» internasjonalt anerkjente standarder for kom-

munikasjon, for eksempel standardiserte meldingsformater og datarepresentasjon, som er tilgjengelige på et rettferdig, 

åpent og ikke-diskriminerende grunnlag for alle berørte parter, 

35) «omsettelige verdipapirer» omsettelige verdipapirer som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 i direktiv 2014/65/EU, 

36) «aksjer» verdipapirer som angitt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU, 

37) «pengemarkedsinstrumenter» pengemarkedsinstrumenter som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 17 i direktiv 2014/65/EU, 

38) «andeler i innretninger for kollektiv investering» andeler i innretninger for kollektiv investering som angitt i avsnitt C  

nr. 3 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU, 

39) «utslippskvote» en utslippskvote som beskrevet i avsnitt C nr. 11 i vedlegg I til direktiv 2014/65/EU, unntatt derivater av 

utslippskvoter, 

40) «regulert marked» et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i direktiv 2014/65/EU, 

41) «multilateral handelsfasilitet» eller «MHF» en multilateral handelsfasilitet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 22 i 

direktiv 2014/65/EU, 

42) «handelsplass» en handelsplass som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 24 i direktiv 2014/65/EU, 

43) «oppgjørsagent» en oppgjørsagent som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 98/26/EF, 

44) «vekstmarked for SMB-er» et vekstmarked for SMB-er som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 12 i direktiv 2014/65/EU, 

45) «ledelsesorgan» det eller de organer i en verdipapirsentral som er utpekt i samsvar med nasjonal rett og har fullmakt til å 

fastsette verdipapirsentralens strategi, mål og overordnede prinsipper, og som fører tilsyn med og overvåker ledelsens 

beslutningstaking og omfatter personer som i praksis styrer verdipapirsentralens virksomhet. 

 Dersom et ledelsesorgan i henhold til nasjonal rett omfatter forskjellige organer med særskilte funksjoner, får kravene i 

denne forordning anvendelse bare på de medlemmene av ledelsesorganet som i henhold til gjeldende nasjonal rett tildeles 

det respektive ansvaret,  
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46) «øverste ledelse» de fysiske personer som utøver ledelsesfunksjoner i en verdipapirsentral og er ansvarlige for verdipapir-

sentralens daglige ledelse og overfor ledelsesorganet. 

2. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 67 med hensyn til tiltak for 

ytterligere å spesifisere tilleggstjenestene angitt i avsnitt B nr. 1–4 i vedlegget og de tilknyttede banktjenestene angitt i avsnitt  

C i vedlegget. 

AVDELING II 

VERDIPAPIROPPGJØR 

KAPITTEL I 

Kontobasert form 

Artikkel 3 

Kontobasert form 

1. Med forbehold for nr. 2 skal utstedere som er etablert i Unionen, og som utsteder eller har utstedt omsettelige verdipapirer 

som er opptatt til handel eller handles på en handelsplass, sikre at verdipapirene foreligger i kontobasert form gjennom 

immobilisering eller etter en direkte utstedelse i dematerialisert form. 

2. Når en transaksjon i omsettelige verdipapirer gjennomføres på en handelsplass, skal de berørte verdipapirene registreres i 

kontobasert form i en verdipapirsentral på eller før den planlagte oppgjørsdatoen, med mindre de allerede er registrert der. 

Dersom omsettelige verdipapirer overføres som del av en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse som definert i artikkel 2 nr. 1 

bokstav a) i direktiv 2002/47/EF, skal disse verdipapirene registreres i kontobasert form i en verdipapirsentral på eller før den 

planlagte oppgjørsdatoen, med mindre de allerede er registrert der. 

Artikkel 4 

Håndheving 

1. Myndighetene i medlemsstaten der utstederen som utsteder verdipapirer, er etablert, skal sikre at artikkel 3 nr. 1 anvendes. 

2. De myndighetene som har ansvar for tilsynet med handelsplasser, herunder vedkommende myndigheter som er utpekt i 

samsvar med artikkel 21 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF(1), skal sikre at artikkel 3 nr. 2 første ledd i 

denne forordning anvendes når verdipapirene omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i denne forordning handles på handelsplasser. 

3. De myndighetene i medlemsstatene som har ansvar for anvendelsen av direktiv 2002/47/EF, skal sikre at artikkel 3 nr. 2 

annet ledd i denne forordning anvendes når verdipapirene omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i denne forordning overføres som del av 

en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2002/47/EF.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til 

offentlig tegning eller opptas til notering (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64). 
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KAPITTEL II 

Oppgjørsperioder 

Artikkel 5 

Planlagt oppgjørsdato 

1. Enhver deltaker i et verdipapiroppgjørssystem som for egen regning eller på vegne av tredjepart i dette systemet gjør opp 

transaksjoner i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, andeler i innretninger for kollektiv investering og utslipps-

kvoter, skal gjøre opp disse transaksjonene på den planlagte oppgjørsdatoen. 

2. For transaksjoner i omsettelige verdipapirer omhandlet i nr. 1 som gjennomføres på handelsplasser, skal den planlagte 

oppgjørsdatoen være senest to bankdager etter handelen. Dette kravet får ikke anvendelse på transaksjoner som forhandles 

privat, men som gjennomføres på en handelsplass, transaksjoner som gjennomføres bilateralt, men som rapporteres til en 

handelsplass, eller den første transaksjonen der de berørte omsettelige verdipapirene første gang registreres i kontobasert form i 

henhold til artikkel 3 nr. 2. 

3. Vedkommende myndigheter skal sikre at nr. 1 anvendes. 

De myndighetene som har ansvar for tilsynet med handelsplasser, skal sikre at nr. 2 anvendes. 

KAPITTEL III 

Oppgjørsdisiplin 

Artikkel 6 

Tiltak for å forebygge manglende oppgjør 

1. Handelsplasser skal fastsette framgangsmåter som gjør det mulig å bekrefte relevante opplysninger om transaksjoner i 

finansielle instrumenter omhandlet i artikkel 5 nr. 1 på den datoen transaksjonen har blitt gjennomført. 

2. Uten hensyn til kravet i nr. 1 skal verdipapirforetak som har tillatelse i henhold til artikkel 5 i direktiv 2014/65/EU, 

dersom det er relevant, treffe tiltak for å begrense antallet manglende oppgjør. 

Slike tiltak skal minst bestå av ordninger mellom verdipapirforetaket og dets profesjonelle kunder som omhandlet i vedlegg II 

til direktiv 2014/65/EU for å sikre rask melding om fordelingen av verdipapirer som inngår i transaksjonen, bekreftelse av 

denne fordelingen og bekreftelse av at vilkår godtas eller avvises, i god tid før den planlagte oppgjørsdatoen. 

ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010 om de standardiserte framgangsmåtene og protokollene for melding som skal anvendes for å overholde annet 

ledd i dette nummer. 

3. En verdipapirsentral skal for hvert verdipapiroppgjørssystem som den driver, fastsette framgangsmåter som tilrettelegger 

for oppgjør av transaksjoner i finansielle instrumenter omhandlet i artikkel 5 nr. 1 på den planlagte oppgjørsdatoen, med minst 

mulig eksponering for motpartsrisiko og likviditetsrisiko for deltakerne og få tilfeller av manglende oppgjør. Den skal fremme 

tidlig oppgjør på den planlagte oppgjørsdatoen gjennom egnede ordninger. 

4. En verdipapirsentral skal for hvert verdipapiroppgjørssystem som den driver, treffe tiltak for å oppmuntre og stimulere 

deltakerne til å foreta rettidig oppgjør av transaksjoner. Verdipapirsentraler skal kreve at deltakerne gjør opp sine transaksjoner 

på den planlagte oppgjørsdatoen.  
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5. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

hvilke tiltak som skal treffes av verdipapirforetak i samsvar med nr. 2 første ledd, nærmere opplysninger om framgangsmåtene 

som tilrettelegger for oppgjør, omhandlet i nr. 3, og nærmere opplysninger om tiltakene som skal oppmuntre og stimulere til 

rettidig oppgjør av transaksjoner, omhandlet i nr. 4. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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 7 

Tiltak for å håndtere manglende oppgjør 

1. En verdipapirsentral skal for hvert verdipapiroppgjørssystem som den driver, innføre et system som overvåker manglende 

oppgjør av transaksjoner i finansielle instrumenter omhandlet i artikkel 5 nr. 1. Den skal regelmessig framlegge rapporter for 

vedkommende myndighet og berørte myndigheter om antall tilfeller av og omstendighetene rundt manglende oppgjør og 

formidle alle andre relevante opplysninger, herunder verdipapirsentralenes og deres deltakeres planlagte tiltak for å øke 

oppgjørseffektiviteten. Disse rapportene skal offentliggjøres av verdipapirsentraler i en sammenfattet og anonymisert form en 

gang i året. Vedkommende myndigheter skal oversende ESMA alle relevante opplysninger om manglende oppgjør. 

2. En verdipapirsentral skal for hvert verdipapiroppgjørssystem som den driver, fastsette framgangsmåter som tilrettelegger 

for oppgjør av transaksjoner i finansielle instrumenter omhandlet i artikkel 5 nr. 1 som ikke gjøres opp på den planlagte 

oppgjørsdatoen. Disse framgangsmåtene skal omfatte en sanksjonsordning som effektivt skal avskrekke deltakere som 

forårsaker manglende oppgjør. 

Før en verdipapirsentral fastsetter framgangsmåtene omhandlet i første ledd, skal den rådføre seg med de relevante handels-

plassene og sentrale motpartene som den yter oppgjørstjenester til. 

Sanksjonsordningen omhandlet i første ledd skal omfatte overtredelsesgebyrer for deltakere som forårsaker manglende oppgjør 

(«misligholdende deltakere»). Overtredelsesgebyrene skal beregnes daglig for hver bankdag en transaksjon ikke gjøres opp 

etter den planlagte oppgjørsdatoen, fram til avslutningen av dekningskjøpsprosessen omhandlet i nr. 3, men ikke lenger enn til 

den faktiske oppgjørsdatoen. Overtredelsesgebyrene skal ikke utformes som en inntektskilde for verdipapirsentralen. 

3. Dersom en misligholdende deltaker ikke leverer de finansielle instrumentene omhandlet i artikkel 5 nr. 1 til den 

mottakende deltakeren innen fire bankdager etter den planlagte oppgjørsdatoen («forlengelsesperioden»), skal det, uten at det 

berører sanksjonsordningen omhandlet i nr. 2 og retten til bilateralt å annullere transaksjonen, innledes en dekningskjøpsprosess 

der disse instrumentene skal være tilgjengelige for oppgjør og leveres til den mottakende deltakeren innen en rimelig frist. 

Dersom transaksjonen gjelder et finansielt instrument som handles på et vekstmarked for SMB-er, skal forlengelsesperioden 

være 15 dager, med mindre vekstmarkedet for SMB-er beslutter å anvende en kortere periode. 

4. Følgende unntak fra kravet i nr. 3 får anvendelse: 

a) På grunnlag av eiendelstypen og de berørte finansielle instrumentenes likviditet kan forlengelsesperioden økes fra fire 

bankdager til høyst sju bankdager dersom en kortere forlengelsesperiode ville påvirke de berørte finansmarkedenes smidige 

og ordnede virkemåte.  
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b) Ved oppdrag som er sammensatt av flere transaksjoner, herunder avtaler om gjenkjøp eller utlån av verdipapirer, skal 

dekningskjøpsprosessen omhandlet i nr. 3 ikke anvendes dersom tidsrammen for disse transaksjonene er tilstrekkelig kort 

og gjør dekningskjøpsprosessen virkningsløs. 

5. Med forbehold for nr. 7 får unntakene omhandlet i nr. 4 ikke anvendelse i forbindelse med transaksjoner som gjelder 

aksjer, når disse transaksjonene cleares av en sentral motpart. 

6. Dersom den prisen på aksjene som ble avtalt på handelstidspunktet, er høyere enn den prisen som betales for 

gjennomføringen av dekningskjøpet, skal den misligholdende deltakeren betale den tilsvarende differansen til den mottakende 

deltakeren senest på den andre bankdagen etter at de finansielle instrumentene har blitt levert som følge av dekningskjøpet, uten 

at dette berører sanksjonsordningen omhandlet i nr. 2. 

7. Dersom dekningskjøpet mislykkes eller ikke kan foretas, kan den mottakende deltakeren velge å få utbetalt 

kontantvederlag eller å utsette gjennomføringen av dekningskjøpet til en egnet senere dato («utsettelsesperiode»). Dersom de 

relevante finansielle instrumentene ikke leveres til den mottakende deltakeren ved utløpet av utsettelsesperioden, skal det 

utbetales kontantvederlag. 

Kontantvederlaget skal utbetales til den mottakende deltakeren senest på den andre bankdagen etter utløpet av enten 

dekningskjøpsprosessen omhandlet i nr. 3 eller utsettelsesperioden, dersom utsettelsesperiode er valgt. 

8. Den misligholdende deltakeren skal tilbakebetale til den enheten som gjennomfører dekningskjøpet, alle beløp som er 

betalt i samsvar med nr. 3–5, herunder eventuelle gebyrer for gjennomføringen av dekningskjøpet. Deltakerne skal få klar 

informasjon om disse gebyrene. 

9. Verdipapirsentraler, sentrale motparter og handelsplasser skal fastsette framgangsmåter som gjør det mulig for dem i 

samråd med deres respektive vedkommende myndigheter å suspendere en deltaker som konsekvent og systematisk unnlater å 

levere de finansielle instrumentene omhandlet i artikkel 5 nr. 1 på den planlagte oppgjørsdatoen, og å offentliggjøre denne 

deltakerens identitet først etter at vedkommende har hatt mulighet til å framlegge sine merknader, og forutsatt at 

verdipapirsentralenes, de sentrale motpartenes, handelsplassenes og den berørte deltakerens vedkommende myndigheter har 

blitt behørig underrettet. I tillegg til samråd før en eventuell suspensjon skal verdipapirsentralene, de sentrale motpartene og 

handelsplassene umiddelbart underrette de respektive vedkommende myndigheter om suspensjonen av en deltaker. 

Vedkommende myndighet skal umiddelbart underrette de berørte myndighetene om suspensjonen av en deltaker. 

Offentliggjøring av suspensjoner skal ikke omfatte personopplysninger i henhold til artikkel 2 bokstav a) i direktiv 95/46/EF. 

10. Nr. 2–9 får følgende anvendelse på alle transaksjoner i finansielle instrumenter omhandlet i artikkel 5 nr. 1 som opptas til 

handel eller handles på en handelsplass eller cleares av en sentral motpart: 

a) For transaksjoner som cleares av en sentral motpart, skal den sentrale motparten være den enheten som gjennomfører 

dekningskjøpet i samsvar med nr. 3–8. 

b) For transaksjoner som ikke cleares av en sentral motpart, men som gjennomføres på en handelsplass, skal handelsplassen i 

sine interne regler pålegge sine medlemmer og deltakere en forpliktelse til å anvende tiltakene omhandlet i nr. 3–8. 

c) For alle andre transaksjoner enn dem som er omhandlet i bokstav a) og b) i dette ledd, skal verdipapirsentralene i sine 

interne regler pålegge sine deltakere en forpliktelse til å være omfattet av tiltakene omhandlet i nr. 3–8.  
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En verdipapirsentral skal gi sentrale motparter og handelsplasser de oppgjørsopplysningene som er nødvendige for at de skal 

kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til dette nummer. 

Uten at det berører første ledd bokstav a)–c), kan verdipapirsentraler overvåke gjennomføringen av dekningskjøp omhandlet i 

nevnte bokstaver for flere oppgjørsordrer som gjelder de samme finansielle instrumentene og har den samme utløpsdatoen for 

gjennomføringsperioden, for å redusere antallet dekningskjøp som skal gjennomføres, og dermed innvirkningen på prisene på 

de relevante finansielle instrumentene. 

11. Nr. 2–9 får ikke anvendelse på misligholdende deltakere som er sentrale motparter. 

12. Nr. 2–9 får ikke anvendelse dersom det innledes insolvensbehandling mot den misligholdende deltakeren. 

13. Denne artikkel får ikke anvendelse når hovedhandelsplassen for en aksje ligger i en tredjestat. Hovedhandelsplassen for en 

aksje skal fastsettes i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 236/2012. 

14. Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 67 for å fastsette, på grunnlag av 

eiendelstypen, de finansielle instrumentenes likviditet og transaksjonstypen, parametrer for beregning av avskrekkende og 

passende overtredelsesgebyrer som omhandlet i nr. 2 tredje ledd, som skal sikre en høy grad av oppgjørsdisiplin og at de berørte 

finansmarkedene virker på en smidig og ordnet måte. 

15. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere 

følgende: 

a) Nærmere bestemmelser om systemet som overvåker manglende oppgjør, og de rapportene om manglende oppgjør som er 

omhandlet i nr. 1. 

b) Framgangsmåtene for innkreving og omfordeling av overtredelsesgebyrer og andre eventuelle inntekter fra slike sanksjoner 

i samsvar med nr. 2. 

c) Nærmere bestemmelser om den egnede dekningskjøpsprosessen omhandlet i nr. 3–8, herunder egnede frister for levering 

av det finansielle instrumentet etter dekningskjøpsprosessen omhandlet i nr. 3. Ved fastsettelsen av disse fristene skal det 

tas hensyn til eiendelstypen og de finansielle instrumentenes likviditet. 

d) Omstendigheter som gjør at forlengelsesperioden kan utvides, avhengig av eiendelstypen og de finansielle instrumentenes 

likviditet, i samsvar med vilkårene i nr. 4 bokstav a), idet det tas hensyn til kriteriene for vurdering av likviditet i henhold til 

artikkel 2 nr. 1 punkt 17 i forordning (EU) nr. 600/2014. 

e) Typer av oppdrag og de særlige fristene for disse i henhold til nr. 4 bokstav b), som gjør dekningskjøp virkningsløse. 

f) En metode for beregning av kontantvederlaget omhandlet i nr. 7. 

g) Vilkårene for når en deltaker anses konsekvent og systematisk å unnlate å levere de finansielle instrumentene som 

omhandlet i nr. 9. 

h) De nødvendige oppgjørsopplysningene omhandlet i nr. 10 annet ledd. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 2015.  
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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 8 

Håndheving 

1. Vedkommende myndighet for den verdipapirsentralen som driver verdipapiroppgjørssystemet, den berørte myndighet som 

har ansvar for tilsynet med det berørte verdipapiroppgjørssystemet, samt de myndighetene som har ansvar for tilsynet med 

handelsplasser, verdipapirforetak og sentrale motparter, skal ha myndighet til å sikre at artikkel 6 og 7 anvendes av de 

institusjonene som er underlagt deres tilsyn, og til å overvåke de ilagte sanksjonene. Når det er nødvendig, skal vedkommende 

myndigheter samarbeide nært. Medlemsstatene skal underrette ESMA om de utpekte vedkommende myndighetene som inngår i 

tilsynsordningen på nasjonalt plan. 

2. For å sikre en ensartet, formålstjenlig og effektiv tilsynspraksis i Unionen i forbindelse med artikkel 6 og 7 i denne 

forordning kan ESMA i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning 

(EU) nr. 1095/2010. 

3. En overtredelse av bestemmelsene i denne avdeling berører ikke gyldigheten av en privat kontrakt om finansielle 

instrumenter eller partenes mulighet til å håndheve bestemmelsene i en privat kontrakt om finansielle instrumenter. 

KAPITTEL IV 

Internalisert oppgjør 

Artikkel 9 

Foretak som internaliserer oppgjør 

1. Foretak som internaliserer oppgjør, skal hvert kvartal rapportere til vedkommende myndigheter på etableringsstedet om 

samlet omfang og verdi av alle verdipapirtransaksjoner som de har gjort opp utenfor verdipapiroppgjørssystemer. 

Vedkommende myndigheter skal uten unødig opphold overføre opplysningene de mottar i henhold til første ledd, til ESMA og 

underrette ESMA om risikoer som kan oppstå som følge av denne oppgjørsvirksomheten. 

2. ESMA kan i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med nærmere 

angivelse av innholdet i slike rapporter. 

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. 

3. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, -maler og –fram-

gangsmåter for rapportering og overføring av opplysninger omhandlet i nr. 1. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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.  
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AVDELING III 

VERDIPAPIRSENTRALER 

KAPITTEL I 

Tillatelse til og tilsyn med verdipapirsentraler 

Avsn i t t  1  

M y ndig he ter  me d a ns v ar  for  å  g i  t i l l a t e l s e  t i l  og  f ø re  t i l sy n me d v er di pa pi rse nt ra l er  

Artikkel 10 

Vedkommende myndighet 

Uten at det berører ESSB-medlemmenes tilsyn omhandlet i artikkel 12 nr. 1, skal vedkommende myndighet i hjemstaten gi 

tillatelse til og føre tilsyn med en verdipapirsentral. 

Artikkel 11 

Utpeking av vedkommende myndighet 

1. Hver medlemsstat skal utpeke den vedkommende myndighet som skal ha ansvar for å utføre oppgavene i henhold til 

denne forordning med hensyn til tillatelse til og tilsyn med verdipapirsentraler som er etablert på dens territorium, og skal 

underrette Kommisjonen og ESMA om dette. 

Dersom en medlemsstat utpeker flere vedkommende myndigheter, skal den fastsette disse myndighetenes roller og utpeke en 

enkelt myndighet til å være ansvarlig for samarbeidet med andre medlemsstaters vedkommende myndigheter, de berørte 

myndighetene, ESMA og EBA, når disse er uttrykkelig nevnt i denne forordning. 

2. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre en liste over de vedkommende myndigheter som er utpekt i samsvar med nr. 1. 

3. Vedkommende myndigheter skal gis den tilsyns- og granskingsmyndighet som er nødvendig for at de skal kunne utføre 

sine oppgaver. 

Artikkel 12 

Berørte myndigheter 

1. Følgende myndigheter skal medvirke ved tildeling av tillatelser til og tilsyn med verdipapirsentraler, når de er uttrykkelig 

nevnt i denne forordning: 

a) Den myndigheten som har ansvar for tilsynet med det verdipapiroppgjørssystemet som drives av verdipapirsentralen i den 

medlemsstat hvis lovgivning får anvendelse på dette oppgjørssystemet. 

b) De sentralbankene i Unionen som utsteder de mest relevante oppgjørsvalutaene. 

c) Dersom det er relevant, den sentralbanken i Unionen i hvis regnskaper kontantdelen av et verdipapiroppgjørssystem som 

drives av verdipapirsentralen, gjøres opp. 

2. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre listen over berørte myndigheter nevnt i nr. 1. 

3. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som angir på 

hvilke vilkår unionsvalutaene omhandlet i nr. 1 bokstav b) skal anses som de mest relevante, og effektive praktiske ordninger 

for samrådet med de berørte myndigheter nevnt i bokstav b) og c) i samme nummer.  
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ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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 13 

Utveksling av opplysninger 

1. Vedkommende myndigheter, berørte myndigheter og ESMA skal på anmodning og uten unødig opphold utveksle de 

opplysningene som er nødvendige for at de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning. 

2. Vedkommende myndigheter, berørte myndigheter, ESMA og andre organer eller fysiske eller juridiske personer som 

mottar fortrolige opplysninger i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver i henhold til denne forordning, skal utelukkende 

bruke dem i embets medfør. 

Artikkel 14 

Samarbeid mellom myndigheter 

1. Vedkommende myndigheter, berørte myndigheter og ESMA skal samarbeide nært om anvendelsen av denne forordning, 

herunder ved å utveksle alle relevante opplysninger. Når det er hensiktsmessig og relevant, skal et slikt samarbeid omfatte andre 

offentlige myndigheter og organer, særlig slike som er opprettet eller utpekt i henhold til direktiv 2003/87/EF. 

For å sikre en ensartet, formålstjenlig og effektiv tilsynspraksis i Unionen, herunder samarbeid mellom vedkommende 

myndigheter og berørte myndigheter i forbindelse med de forskjellige vurderingene som er nødvendige for anvendelsen av 

denne forordning, kan ESMA i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utstede retningslinjer til vedkommende myndigheter i 

samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2. På grunnlag av tilgjengelige opplysninger skal vedkommende myndigheter ved utførelsen av sine alminnelige oppgaver ta 

behørig hensyn til de mulige virkningene deres beslutninger kan ha på finanssystemets stabilitet i alle andre berørte 

medlemsstater, særlig i krisesituasjoner som omhandlet i artikkel 15. 

Artikkel 15 

Krisesituasjoner 

Uten at det berører den framgangsmåten for melding som er fastsatt i artikkel 6 nr. 3 i direktiv 98/26/EF, skal vedkommende 

myndigheter og berørte myndigheter umiddelbart underrette ESMA, Det europeiske råd for systemrisiko, opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010(1), og hverandre om enhver krisesituasjon som berører en verdipapir-

sentral, herunder utvikling i finansmarkedene som kan ha negativ innvirkning på markedslikviditeten, en oppgjørsvalutas 

stabilitet, pengepolitikkens integritet eller finanssystemets stabilitet i en av medlemsstatene der verdipapirsentralen eller en av 

dens deltakere er etablert. 

Avsn i t t  2  

Vi l kå r  og  f r a mg a ng s må t er  f or  å  g i  t i l l a t e l se  t i l  v er di pa pi rs entr a le r  

Artikkel 16 

Tillatelse til en verdipapirsentral 

1. Enhver juridisk person som omfattes av definisjonen av en verdipapirsentral, skal innhente tillatelse fra vedkommende 

myndighet i den medlemsstaten der den er etablert, før den starter sin virksomhet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske 

union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1). 



Nr. 36/458 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

2. Tillatelsen skal angi hvilke hovedtjenester oppført i avsnitt A i vedlegget og hvilke av tilleggstjenestene som er tillatt i 

henhold til avsnitt B i vedlegget, verdipapirsentralen har tillatelse til å yte. 

3. En verdipapirsentral skal til enhver tid oppfylle vilkårene for tillatelsen. 

4. En verdipapirsentral og dens uavhengige revisorer skal uten unødig opphold underrette vedkommende myndighet om alle 

vesentlige endringer som påvirker oppfyllelsen av vilkårene for tillatelsen. 

Artikkel 17 

Framgangsmåte for å gi tillatelse 

1. Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal inngi søknaden om tillatelse til sin vedkommende myndighet. 

2. Søknaden om tillatelse skal ledsages av alle opplysninger som er nødvendige for å overbevise vedkommende myndighet 

om at verdipapirsentralen som innga søknad, på tidspunktet for tillatelsen har truffet alle nødvendige tiltak for å oppfylle 

kravene fastsatt i denne forordning. Søknaden om tillatelse skal inneholde en virksomhetsplan der det angis hvilke typer 

virksomhet som er planlagt, og hvordan verdipapirsentralen skal være organisert. 

3. Innen 30 virkedager etter mottak av søknaden skal vedkommende myndighet vurdere om søknaden er fullstendig. Dersom 

søknaden ikke er fullstendig, skal vedkommende myndighet fastsette en frist for når verdipapirsentralen som inngir søknad, skal 

framlegge ytterligere opplysninger. Vedkommende myndighet skal underrette verdipapirsentralen som innga søknaden, når 

søknaden anses som fullstendig. 

4. Når søknaden anses som fullstendig, skal vedkommende myndighet oversende alle opplysningene i søknaden til de 

berørte myndigheter og rådføre seg med disse myndighetene om særtrekkene ved det verdipapiroppgjørssystemet som drives av 

verdipapirsentralen som inngir søknad. Enhver berørt myndighet kan innen tre måneder etter at opplysningene er mottatt, 

framlegge sine synspunkter for vedkommende myndighet. 

5. Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, har til hensikt å yte tjenester nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i direktiv 

2014/65/EU i tillegg til tilleggstjenester som er uttrykkelig oppført i avsnitt B i vedlegget, skal vedkommende myndighet 

oversende alle opplysningene i søknaden til myndigheten nevnt i artikkel 67 i direktiv 2014/65/EU og rådføre seg med denne 

myndigheten om verdipapirsentralens evne til å oppfylle kravene i direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014. 

6. I følgende tilfeller skal vedkommende myndigheter, før de gir tillatelse til verdipapirsentralen som inngir søknad, 

rådspørre vedkommende myndigheter i den andre berørte medlemsstaten: 

a) Verdipapirsentralen er et datterforetak av en verdipapirsentral med tillatelse i en annen medlemsstat. 

b) Verdipapirsentralen er et datterforetak av morforetaket til en verdipapirsentral med tillatelse i en annen medlemsstat. 

c) Verdipapirsentralen er kontrollert av de samme fysiske eller juridiske personer som kontrollerer en annen verdipapirsentral 

med tillatelse i en annen medlemsstat.  
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7. Samrådet omhandlet i nr. 6 skal omfatte følgende: 

a) Egnetheten til aksjeeierne og personene omhandlet i artikkel 27 nr. 6 og omdømmet og erfaringen til personer som faktisk 

leder virksomheten til verdipapirsentralen omhandlet i artikkel 27 nr. 1 og 4, når disse aksjeeierne og personene er felles for 

både verdipapirsentralen og en verdipapirsentral som har tillatelse i en annen medlemsstat. 

b) Hvorvidt forbindelsene omhandlet i nr. 6 bokstav a)–c) mellom den verdipapirsentralen som har tillatelse i en annen 

medlemsstat, og den verdipapirsentralen som inngir søknad, påvirker sistnevntes evne til å oppfylle kravene i denne 

forordning. 

8. Innen seks måneder fra inngivelsen av en fullstendig søknad skal vedkommende myndighet skriftlig og med en fullt 

begrunnet beslutning underrette verdipapirsentralen som innga søknaden, om tillatelsen er gitt eller avslått. 

9. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke 

opplysninger verdipapirsentralen som inngir søknad, skal gi til vedkommende myndighet i søknaden om tillatelse. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å 

fastsette standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for søknaden om tillatelse. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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 18 

Virkninger av tillatelsen 

1. Virksomheten til verdipapirsentraler som har tillatelse, skal begrenses til yting av tjenester som er omfattet av tillatelsen 

eller av meldingen i samsvar med artikkel 19 nr. 8. 

2. Verdipapiroppgjørssystemer kan bare drives av verdipapirsentraler som har tillatelse, herunder sentralbanker som opptrer 

som verdipapirsentraler. 

3. En verdipapirsentral som har tillatelse, kan ha en deltakerinteresse bare i en juridisk person hvis virksomhet er begrenset 

til yting av tjenester oppført i avsnitt A og B i vedlegget, med mindre en slik deltakerinteresse er godkjent av dens 

vedkommende myndighet med den begrunnelse at dette ikke gir verdipapirsentralen en betydelig høyere risikoprofil. 

4. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

hvilke kriterier vedkommende myndigheter skal ta hensyn til ved godkjenning av verdipapirsentralers deltakerinteresser i andre 

juridiske personer enn dem som yter tjenestene oppført i avsnitt A og B i vedlegget. Slike kriterier kan omfatte en vurdering av 

om tjenestene som ytes av den juridiske personen, utfyller verdipapirsentralens tjenester, og i hvilket omfang verdipapir-

sentralen eksponeres for forpliktelser som følge av en slik deltakerinteresse.  
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ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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 19 

Utvidelse og utkontraktering av virksomhet og tjenester 

1. En verdipapirsentral som har tillatelse, skal inngi en søknad om tillatelse til vedkommende myndighet i sin hjemstat 

dersom den ønsker å utkontraktere en hovedtjeneste til en tredjepart i henhold til artikkel 30 eller å utvide sin virksomhet til å 

omfatte en eller flere av følgende tjenester: 

a) Ytterligere hovedtjenester som er oppført i avsnitt A i vedlegget, og som ikke er omfattet av den første tillatelsen. 

b) Tilleggstjenester som tillates i henhold til avsnitt B i vedlegget, men som ikke er uttrykkelig oppført der, og som ikke er 

omfattet av den første tillatelsen. 

c) Drift av et annet verdipapiroppgjørssystem. 

d) Oppgjør av hele eller deler av kontantdelen av verdipapirsentralens oppgjørssystem i en annen oppgjørsagents regnskaper. 

e) Opprettelse av en samvirkende forbindelse, herunder med tredjestatsverdipapirsentraler. 

2. Tildelingen av tillatelse i henhold til nr. 1 skal følge framgangsmåten i artikkel 17. 

Vedkommende myndighet skal innen tre måneder fra inngivelsen av en fullstendig søknad underrette verdipapirsentralen som 

innga søknad, om tillatelsen er gitt eller avslått. 

3. Verdipapirsentraler som er etablert i Unionen, og som har til hensikt å opprette en samvirkende forbindelse, skal inngi en 

søknad om tillatelse i henhold til nr. 1 bokstav e) til sine respektive vedkommende myndigheter. Disse myndighetene skal 

rådføre seg med hverandre om godkjenningen av forbindelsen mellom verdipapirsentraler. Dersom det er uenighet om 

beslutningen og begge vedkommende myndigheter samtykker, kan saken henvises til ESMA, som kan handle i samsvar med 

den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

4. Myndighetene nevnt i nr. 3 skal nekte å gi en forbindelse tillatelse bare dersom en slik forbindelse mellom verdipapir-

sentraler kan hindre finansmarkedene i å virke på en smidig og ordnet måte eller forårsake systemrisiko. 

5. Samvirkende forbindelser fra verdipapirsentraler som utkontrakterer noen av sine tjenester som er knyttet til disse 

samvirkende forbindelsene, til en offentlig enhet i samsvar med artikkel 30 nr. 5, og forbindelser mellom verdipapirsentraler 

som ikke er omhandlet i nr. 1 bokstav e), skal ikke være omfattet av krav om tillatelse i henhold til nevnte bokstav, men skal 

meldes til verdipapirsentralens vedkommende og berørte myndigheter før de iverksettes, ved framleggelse av alle relevante 

opplysninger som gjør det mulig for disse myndighetene å vurdere om kravene i artikkel 48 er oppfylt. 

6. En verdipapirsentral som er opprettet og har fått tillatelse i Unionen, kan opprettholde eller opprette en forbindelse med en 

tredjestatsverdipapirsentral i samsvar med vilkårene og framgangsmåtene i denne artikkel. Dersom det opprettes forbindelser 

med en tredjestatsverdipapirsentral, skal opplysningene fra den anmodende verdipapirsentralen gjøre det mulig for 

vedkommende myndighet å vurdere om disse forbindelsene oppfyller kravene i artikkel 48 eller krav som tilsvarer dem i 

artikkel 48.  
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7. Vedkommende myndighet for den anmodende verdipapirsentralen skal kreve at verdipapirsentralen avbryter en meldt 

forbindelse mellom verdipapirsentraler dersom denne forbindelsen ikke oppfyller kravene i artikkel 48 og dermed kan hindre 

finansmarkedene i å virke på en smidig og ordnet måte eller forårsake systemrisiko. En vedkommende myndighet som krever at 

verdipapirsentralen avbryter en forbindelse mellom verdipapirsentraler, skal følge framgangsmåten i artikkel 20 nr. 2 og 3. 

8. De ytterligere tilleggstjenestene som er uttrykkelig oppført i avsnitt B i vedlegget, skal ikke være omfattet av krav om 

tillatelse, men skal meldes til vedkommende myndighet før de ytes. 

Artikkel 20 

Tilbakekalling av tillatelse 

1. Uten at det berører eventuelle korrigerende tiltak eller tiltak i henhold til avdeling V, skal vedkommende myndighet i 

hjemstaten tilbakekalle tillatelsen i følgende tilfeller dersom verdipapirsentralen 

a) ikke har gjort bruk av tillatelsen i en periode på tolv måneder, uttrykkelig har gitt avkall på tillatelsen eller ikke har levert 

tjenester eller utøvd virksomhet i de siste seks månedene, 

b) har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige opplysninger eller andre ulovlige midler, 

c) ikke lenger oppfyller de vilkårene som gjaldt for tillatelsen, og ikke har truffet de korrigerende tiltakene som vedkommende 

myndighet har anmodet om, innen en fastsatt frist, eller 

d) har gjort seg skyldig i alvorlig eller systematisk overtredelse av kravene i denne forordning eller, dersom det er relevant, i 

direktiv 2014/65/EU eller forordning (EU) nr. 600/2014. 

2. Når vedkommende myndighet blir oppmerksom på en av omstendighetene omhandlet i nr. 1, skal den umiddelbart 

rådspørre de berørte myndigheter og, dersom det er relevant, myndigheten omhandlet i artikkel 67 i direktiv 2014/65/EU om 

nødvendigheten av å tilbakekalle tillatelsen. 

3. ESMA, enhver annen berørt myndighet og, dersom det er relevant, myndigheten omhandlet i artikkel 67 i direktiv 

2014/65/EU kan når som helst anmode om at hjemstatens vedkommende myndighet undersøker om verdipapirsentralen fortsatt 

oppfyller vilkårene som gjaldt for tillatelsen. 

4. Vedkommende myndighet kan begrense tilbakekallingen av tillatelsen til en bestemt tjeneste eller virksomhet eller et 

bestemt finansielt instrument. 

5. En verdipapirsentral skal utarbeide, gjennomføre og opprettholde egnede framgangsmåter som sikrer et rettidig og ordnet 

oppgjør og at kunders og deltakeres eiendeler overføres til en annen verdipapirsentral i tilfelle av tilbakekalling av tillatelsen 

som omhandlet i nr. 1. 

Artikkel 21 

Register over verdipapirsentraler 

1. ESMA skal umiddelbart underrettes om beslutninger som er tatt av vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 16, 

19 og 20. 

2. Sentralbankene skal uten unødig opphold underrette ESMA om ethvert verdipapiroppgjørssystem som de driver.  
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3. Navnet på hver verdipapirsentral som drives i samsvar med denne forordning, og som har fått tillatelse eller er anerkjent i 

henhold til artikkel 16, 19 eller 25, skal oppføres i et register med nærmere angivelse av de tjenestene og, dersom det er 

relevant, klassene av finansielle instrumenter som verdipapirsentralens tillatelse omfatter. Registeret skal omfatte filialer som 

verdipapirsentralen driver i andre medlemsstater, forbindelser mellom verdipapirsentraler og de opplysningene som kreves i 

henhold til artikkel 31 dersom medlemsstatene har benyttet muligheten angitt i nevnte artikkel. ESMA skal gjøre registeret 

tilgjengelig på sitt nettsted og ajourføre det. 

Avsn i t t  3  

T i l sy n me d ve rdi pa pir se ntr a l er  

Artikkel 22 

Gjennomgåelse og vurdering 

1. Vedkommende myndighet skal minst en gang i året gjennomgå de ordninger, strategier, framgangsmåter og metoder som 

en verdipapirsentral har gjennomført for å overholde denne forordning, og vurdere de risikoene som verdipapirsentralen er eller 

kan bli utsatt for, eller som den skaper med henblikk på verdipapirmarkedenes smidige virkemåte. 

2. Vedkommende myndighet skal kreve at verdipapirsentralen framlegger for vedkommende myndighet en egnet 

gjenopprettingsplan som sikrer kontinuitet i dens kritiske funksjoner. 

3. Vedkommende myndighet skal sikre at en egnet krisehåndteringsplan utarbeides og opprettholdes for hver verdipapir-

sentral, slik at i det minste kjernefunksjonene opprettholdes, idet det tas hensyn til størrelsen, systemviktigheten, arten, 

omfanget og kompleksiteten av den berørte verdipapirsentralens virksomhet og til enhver relevant krisehåndteringsplan som er 

utarbeidet i samsvar med direktiv 2014/59/EU. 

4. Vedkommende myndighet skal fastsette hvor hyppig og omfattende gjennomgåelsen og vurderingen nevnt i nr. 1 skal 

være, idet det tas hensyn til størrelsen, systemviktigheten, arten, omfanget og kompleksiteten av den berørte verdipapir-

sentralens virksomhet. Gjennomgåelsen og vurderingen skal ajourføres minst en gang i året. 

5. Vedkommende myndighet skal foreta stedlig tilsyn i verdipapirsentralen. 

6. I forbindelse med gjennomgåelsen og vurderingen omhandlet i nr. 1 skal vedkommende myndighet på et tidlig tidspunkt 

rådføre seg med berørte myndigheter, særlig om virkemåten til de verdipapiroppgjørssystemene som verdipapirsentralen driver, 

og, dersom det er relevant, med myndigheten omhandlet i artikkel 67 i direktiv 2014/65/EU. 

7. Vedkommende myndighet skal regelmessig og minst en gang i året underrette berørte myndigheter og, dersom det er 

relevant, myndigheten omhandlet i artikkel 67 i direktiv 2014/65/EU om resultatene av gjennomgåelsen og vurderingen 

omhandlet i nr. 1, herunder korrigerende tiltak eller sanksjoner. 

8. I forbindelse med gjennomgåelsen og vurderingen omhandlet i nr. 1 skal vedkommende myndigheter som har ansvar for 

tilsynet med verdipapirsentraler som har forbindelser av de typene som er omhandlet i artikkel 17 nr. 6 bokstav a)–c), gi 

hverandre alle relevante opplysninger som kan lette arbeidet. 

9. Vedkommende myndighet skal kreve at en verdipapirsentral som ikke oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, på et 

tidlig tidspunkt treffer de tiltak som er nødvendige for å bringe forholdet i orden.  
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10. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere 

følgende: 

a) De opplysningene som verdipapirsentralen skal gi vedkommende myndighet for gjennomgåelsen og vurderingen omhandlet 

i nr. 1. 

b) De opplysningene som vedkommende myndighet skal gi berørte myndigheter, som fastsatt i nr. 7. 

c) De opplysningene som vedkommende myndigheter omhandlet i nr. 8 skal gi hverandre. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. 

11. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å 

fastsette standardskjemaer, -maler og -framgangsmåten for framlegging av opplysninger omhandlet i nr. 10 første ledd. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. 

Avsn i t t  4  

Yt ing  av  t j e ne s te r  i  e n  a nne n me dle ms st at  

Artikkel 23 

Adgang til å yte tjenester i en annen medlemsstat 

1. En verdipapirsentral som har tillatelse, kan yte tjenestene som er oppført i vedlegget, på Unionens territorium, herunder 

gjennom å opprette en filial, forutsatt at disse tjenestene omfattes av tillatelsen. 

2. En verdipapirsentral som har tillatelse, og som har til hensikt å yte hovedtjenestene omhandlet i avsnitt A nr. 1 og 2 i 

vedlegget i forbindelse med finansielle instrumenter som er opprettet i henhold til en annen medlemsstats lovgivning som 

omhandlet i artikkel 49 nr. 1, eller å opprette en filial i en annen medlemsstat, skal være omfattet av framgangsmåten omhandlet 

i nr. 3–7. 

3. Enhver verdipapirsentral som ønsker å yte tjenestene nevnt i nr. 2 på en annen medlemsstats territorium for første gang, 

eller å endre utvalget av slike tjenester som tilbys, skal oversende følgende opplysninger til vedkommende myndighet i hjem-

staten: 

a) I hvilken medlemsstat verdipapirsentralen har til hensikt å utøve virksomhet. 

b) En virksomhetsplan der det særlig angis hvilke tjenester verdipapirsentralen har til hensikt å yte. 

c) Hvilke valutaer verdipapirsentralen har til hensikt å behandle. 

d) Dersom det finnes en filial, filialens organisasjonsstruktur og navnene på dem som har ansvar for filialens ledelse.  
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e) Dersom det er relevant, en vurdering av de tiltakene verdipapirsentralen har til hensikt å treffe for at dens brukere skal 

overholde den nasjonale retten omhandlet i artikkel 49 nr. 1. 

4. Innen tre måneder etter at hjemstatens vedkommende myndighet har mottatt opplysningene nevnt i nr. 3, skal den 

oversende dem til vertsstatens vedkommende myndighet, med mindre den har grunn til å betvile, tatt i betraktning den planlagte 

tjenesteytingen, at den administrative strukturen eller finansielle stillingen til verdipapirsentralen som ønsker å yte tjenester i 

vertsstaten, er egnet. 

Vedkommende myndighet i vertsstaten skal straks underrette berørte myndigheter i den medlemsstaten om eventuelle 

opplysninger som mottas i henhold til første ledd. 

5. Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten i samsvar med nr. 4 beslutter ikke å oversende alle opplysningene nevnt i 

nr. 3 til vedkommende myndighet i vertsstaten, skal den begrunne avslaget overfor den berørte verdipapirsentralen innen tre 

måneder etter at den har mottatt alle opplysningene, og underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om sin beslutning 

med hensyn til nr. 6 bokstav a). Når opplysninger utveksles som svar på en slik anmodning, skal vedkommende myndighet i 

vertsstaten ikke utstede meldingen omhandlet i nr. 6 bokstav a). 

6. Verdipapirsentralen kan begynne å yte tjenestene nevnt i nr. 2 i vertsstaten på følgende vilkår: 

a) Den har mottatt melding fra vedkommende myndighet i vertsstaten om at sistnevnte har mottatt meldingen omhandlet i  

nr. 4 og, dersom det er relevant, godkjenner vurderingen omhandlet i nr. 3 bokstav e). 

b) Dersom ingen slik melding er mottatt: tre måneder etter at meldingen omhandlet i nr. 4 ble oversendt. 

7. Ved en eventuell endring i opplysningene som er oversendt i samsvar med nr. 3, skal verdipapirsentralen gi ved-

kommende myndighet i hjemstaten skriftlig melding om endringen minst en måned før endringen gjennomføres. Ved-

kommende myndighet i vertsstaten skal også umiddelbart underrettes om denne endringen av vedkommende myndighet i 

hjemstaten. 

Artikkel 24 

Samarbeid mellom myndigheter i hjemstaten og i vertsstaten og fagfellevurdering 

1. Dersom en verdipapirsentral som har tillatelse i en medlemsstat, har opprettet en filial i en annen medlemsstat, skal 

hjemstatens vedkommende myndighet og vertsstatens vedkommende myndighet samarbeide nært når de utfører sine oppgaver i 

henhold til denne forordning, særlig i forbindelse med stedlig tilsyn i denne filialen. Vedkommende myndighet i hjemstaten og i 

vertsstaten kan under utførelsen av sine oppgaver foreta stedlig tilsyn i den berørte filialen etter å ha underrettet vedkommende 

myndighet i henholdsvis vertsstaten eller hjemstaten. 

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten eller i vertsstaten kan kreve at verdipapirsentraler som yter tjenester i samsvar 

med artikkel 23, regelmessig rapporterer til dem om sin virksomhet i den berørte vertsstaten, herunder for å samle inn statistiske 

opplysninger. Vedkommende myndighet i vertsstaten skal på anmodning fra vedkommende myndighet i hjemstaten oversende 

disse periodiske rapportene til sistnevnte myndighet.  
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3. Vedkommende myndighet i verdipapirsentralens hjemstat skal på anmodning fra vedkommende myndighet i vertsstaten 

umiddelbart oversende opplysninger om identiteten til de av utstederne og deltakerne i verdipapirsentralens verdipapiroppgjørs-

systemer som yter tjenester i den berørte vertsstaten, og alle andre relevante opplysninger om denne verdipapirsentralens 

virksomhet i vertsstaten. 

4. Når en verdipapirsentrals virksomhet, tatt i betraktning situasjonen på verdipapirmarkedene i vertsstaten, har fått vesentlig 

betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i denne vertsstaten, bør vedkommende myndighet i hjemstaten 

og i vertsstaten og berørte myndigheter i hjemstaten og i vertsstaten opprette samarbeidsordninger for tilsynet med denne 

verdipapirsentralens virksomhet i vertsstaten. 

Dersom en verdipapirsentral har fått vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i mer enn en 

vertsstat, kan hjemstaten beslutte at slike samarbeidsordninger skal omfatte tilsynskollegier. 

5. Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten har klare og påviselige grunner til å tro at en verdipapirsentral som yter 

tjenester på dens territorium i samsvar med artikkel 23, ikke oppfyller forpliktelsene som følger av bestemmelsene i denne 

forordning, skal den framlegge disse grunnene for vedkommende myndighet i hjemstaten og for ESMA. 

Dersom verdipapirsentralen til tross for tiltak som er truffet av vedkommende myndighet i hjemstaten, eller dersom slike tiltak 

ikke er tilstrekkelige, fortsetter å ikke oppfylle forpliktelsene som følger av bestemmelsene i denne forordning, skal ved-

kommende myndighet i vertsstaten, etter å ha underrettet vedkommende myndighet i hjemstaten, treffe alle nødvendige tiltak 

for å sikre at bestemmelsene i denne forordning overholdes på vertsstatens territorium. ESMA skal umiddelbart underrettes om 

slike tiltak. 

Vedkommende myndighet i vertsstaten og i hjemstaten kan henvise saken til ESMA, som kan handle i samsvar med den 

myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

6. Uten at det berører artikkel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010, skal ESMA etter samråd med ESSB-medlemmene minst 

en gang hvert tredje år organisere og gjennomføre en fagfellevurdering av tilsynet med verdipapirsentraler som benytter 

adgangen til å yte tjenester i en annen medlemsstat i samsvar med artikkel 23, eller som deltar i en samvirkende forbindelse. 

Innenfor rammen av fagfellevurderingen omhandlet i første ledd skal ESMA, dersom det er hensiktsmessig, også anmode om 

uttalelser eller råd fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder, som er omhandlet i artikkel 37 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010. 

7. Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 67 om tiltak for å fastsette 

kriteriene for at virksomheten til en verdipapirsentral i en vertsstat kan anses å være av vesentlig betydning for verdipapir-

markedenes virkemåte og for investorvernet i denne vertsstaten. 

8. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å 

fastsette standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for samarbeidet omhandlet i nr. 1, 3 og 5.  
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ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. 

Avsn i t t  5  

For bi nde l se r  me d t re dj e s tat er  

Artikkel 25 

Tredjestater 

1. Tredjestatsverdipapirsentraler kan yte tjenestene som er oppført i vedlegget, på Unionens territorium, herunder gjennom å 

opprette en filial. 

2. Uten hensyn til nr. 1 skal en tredjestatsverdipapirsentral som har til hensikt å yte hovedtjenestene omhandlet i avsnitt A  

nr. 1 og 2 i vedlegget i forbindelse med finansielle instrumenter som er opprettet i henhold til en annen medlemsstats 

lovgivning som omhandlet i artikkel 49 nr. 1 annet ledd, eller å opprette en filial i en medlemsstat, være omfattet av 

framgangsmåten omhandlet i nr. 4–11 i denne artikkel. 

3. En verdipapirsentral som er opprettet og har fått tillatelse i Unionen, kan opprettholde eller opprette en forbindelse med en 

tredjestatsverdipapirsentral i samsvar med artikkel 48. 

4. ESMA kan etter samråd med myndighetene som er nevnt i nr. 5, anerkjenne en tredjestatsverdipapirsentral som har søkt 

om anerkjennelse for å kunne yte tjenestene omhandlet i nr. 2, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kommisjonen har vedtatt en beslutning i samsvar med nr. 9. 

b) Tredjestatsverdipapirsentralen er underlagt effektiv tillatelse, effektivt tilsyn og effektiv overvåking eller, dersom 

verdipapiroppgjørssystemet drives av en sentralbank, effektiv overvåking, noe som sikrer full overholdelse av de 

tilsynskravene som gjelder i den berørte tredjestaten. 

c) Det er innført samarbeidsordninger mellom ESMA og ansvarlige myndigheter i den berørte tredjestaten («ansvarlige 

tredjestatsmyndigheter») i henhold til nr. 10. 

d) Tredjestatsverdipapirsentralen treffer, når det er relevant, nødvendige tiltak for at dens brukere skal overholde relevant 

nasjonal rett i medlemsstaten der tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte verdipapirsentraltjenester, herunder 

lovgivningen omhandlet i artikkel 49 nr. 1 annet ledd, og disse tiltakenes egnethet er bekreftet av vedkommende 

myndigheter i medlemsstaten der tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte verdipapirsentraltjenester. 

5. Ved vurderingen av om vilkårene i nr. 4 er oppfylt, skal ESMA rådspørre 

a) vedkommende myndigheter i medlemsstatene der tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte verdipapirsentral-

tjenester, særlig om hvordan tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å oppfylle kravet omhandlet i nr. 4 bokstav d), 

b) berørte myndigheter, 

c) de ansvarlige tredjestatsmyndigheter som har myndighet til å gi tillatelse til, føre tilsyn med og overvåke verdipapir-

sentraler.  
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6. Tredjestatsverdipapirsentralen omhandlet i nr. 2 skal inngi sin søknad om anerkjennelse til ESMA. 

Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal gi ESMA alle opplysninger som er nødvendige for anerkjennelsen. Innen  

30 virkedager etter mottak av søknaden skal ESMA vurdere om søknaden er fullstendig. Dersom søknaden ikke er fullstendig, 

skal ESMA fastsette en frist for når verdipapirsentralen som inngir søknad, skal framlegge ytterligere opplysninger. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene der tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte verdipapirsentraltjenester, 

skal vurdere om tredjestatsverdipapirsentralen overholder lovverket omhandlet i nr. 4 bokstav d), og skal innen tre måneder 

etter at alle nødvendige opplysninger er mottatt fra ESMA, med en fullt begrunnet beslutning underrette ESMA om hvorvidt 

dette lovverket overholdes. 

Beslutningen om anerkjennelse skal bygge på kriteriene fastsatt i nr. 4. 

Innen seks måneder fra inngivelsen av en fullstendig søknad skal ESMA skriftlig og med en fullt begrunnet beslutning 

underrette verdipapirsentralen som har inngitt søknaden, om anerkjennelsen er gitt eller avslått. 

7. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene der en tredjestatsverdipapirsentral som er behørig anerkjent i henhold til  

nr. 4, yter verdipapirsentraltjenester, kan i nært samarbeid med ESMA anmode ansvarlige tredjestatsmyndigheter om 

a) regelmessig å framlegge rapporter om tredjestatsverdipapirsentralens virksomhet i de berørte vertsstatene, herunder for å 

samle inn statistiske opplysninger, 

b) at de innen en egnet frist opplyser om identiteten til utstederne og deltakerne i de verdipapiroppgjørssystemene som drives 

av tredjestatsverdipapirsentralen som yter tjenester i den berørte vertsstaten, og gir alle andre relevante opplysninger om 

denne tredjestatsverdipapirsentralens virksomhet i vertsstaten. 

8. ESMA skal etter samråd med myndighetene som er nevnt i nr. 5, på nytt gjennomgå anerkjennelsen av tredjestatsverdipa-

pirsentralen i henhold til framgangsmåten i nr. 4–6 dersom denne verdipapirsentralen utvider sine tjenester i Unionen. 

ESMA skal tilbakekalle anerkjennelsen av nevnte verdipapirsentral dersom vilkårene i nr. 4 ikke lenger er oppfylt, eller under 

omstendighetene nevnt i artikkel 20. 

9. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for å fastslå at den rettslige og tilsynsmessige rammen i en tredjestat 

sikrer at verdipapirsentraler som har tillatelse i nevnte tredjestat, oppfyller de rettslig bindende kravene som i praksis er 

likeverdige med kravene fastsatt i denne forordning, at disse verdipapirsentralene til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn, 

effektiv overvåking og effektiv håndheving i nevnte tredjestat, og at den rettslige rammen i nevnte tredjestat omfatter et faktisk 

likeverdig system for anerkjennelse av verdipapirsentraler som har tillatelse i henhold til tredjestaters rettsorden. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 68 nr. 2. 

Kommisjonen kan i forbindelse med avgjørelsen omhandlet i første ledd også vurdere om en tredjestats rettslige og 

tilsynsmessige ramme gjenspeiler de internasjonalt avtalte CPSS-IOSCO-standardene, forutsatt at sistnevnte ikke er i strid med 

kravene i denne forordning.  
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10. I samsvar med artikkel 33 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal ESMA opprette samarbeidsavtaler med ansvarlige 

myndigheter i tredjestater hvis rettslige og tilsynsmessige rammer er anerkjent som likeverdige med denne forordning i samsvar 

med nr. 9. Avtalene skal minst angi 

a) metoden for utveksling av opplysninger mellom ESMA, vedkommende myndigheter i vertsstaten og ansvarlige 

myndigheter i tredjestater, herunder tilgang til alle opplysninger om verdipapirsentraler som har tillatelse i tredjestater, som 

ESMA anmoder om, og særlig tilgang til opplysninger i tilfellene omhandlet i nr. 7, 

b) metoden for umiddelbar underretning av ESMA når en ansvarlig myndighet i en tredjestat mener at en verdipapirsentral 

som den fører tilsyn med, overtrer vilkårene for sin tillatelse eller annen gjeldende lovgivning, 

c) framgangsmåtene for samordning av tilsynsvirksomheten, herunder eventuelt stedlig tilsyn. 

Dersom en samarbeidsavtale inneholder bestemmelser om at en medlemsstat skal overføre personopplysninger, skal overfø-

ringene være i samsvar med direktiv 95/46/EF, og dersom en samarbeidsavtale inneholder bestemmelser om at ESMA skal 

overføre personopplysninger, skal overføringene være i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001. 

11. Når en tredjestatsverdipapirsentral er anerkjent i samsvar med nr. 4–8, kan den yte tjenestene som er oppført i vedlegget, 

på Unionens territorium, herunder gjennom å opprette en filial. 

12. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke 

opplysninger verdipapirsentralen som inngir søknad, skal gi til ESMA i søknaden om anerkjennelse i henhold til nr. 6. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. 

KAPITTEL II 

Krav til verdipapirsentraler 

Avsn i t t  1  

Org a ni sat o r i s ke  kr a v  

Artikkel 26 

Alminnelige bestemmelser 

1. En verdipapirsentral skal ha solide styringsordninger som omfatter en klar organisasjonsstruktur med veldefinert, 

gjennomsiktig og konsekvent ansvarsfordeling, effektive metoder for å identifisere, styre, overvåke og rapportere de risikoene 

som denne verdipapirsentralen er eller kan bli utsatt for, samt hensiktsmessige godtgjørings- og internkontrollordninger, 

herunder god forvaltnings- og regnskapspraksis. 

2. En verdipapirsentral skal innføre strategier og framgangsmåter som er tilstrekkelig effektive til å sikre at denne forordning 

overholdes, herunder at dens ledere og ansatte overholder alle bestemmelser i denne forordning.  
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3. En verdipapirsentral skal opprettholde og anvende effektive, skriftlige organisatoriske og administrative ordninger med 

sikte på å identifisere og håndtere eventuelle interessekonflikter som oppstår mellom denne verdipapirsentralen, herunder dens 

ledelse, ansatte, medlemmer av ledelsen eller personer med direkte eller indirekte tilknytning til dem, og dens deltakere eller 

deres forbindelser. Den skal opprettholde og gjennomføre egnede framgangsmåter for å løse eventuelle interessekonflikter. 

4. En verdipapirsentral skal offentliggjøre sine styringsordninger og regler for virksomheten. 

5. En verdipapirsentral skal ha egnede framgangsmåter som arbeidstakerne kan følge når de rapporterer om mulige 

overtredelser av denne forordning internt gjennom en særskilt kanal. 

6. En verdipapirsentral skal være underlagt regelmessig og uavhengig revisjon. Resultatene av revisjonene skal framlegges 

for ledelsesorganet og gjøres tilgjengelige for vedkommende myndighet og, når det er relevant med hensyn til mulige 

interessekonflikter mellom medlemmene av brukerkomiteen og verdipapirsentralen, for brukerkomiteen. 

7. Dersom en verdipapirsentral er del av et konsern som omfatter andre verdipapirsentraler eller kredittinstitusjoner nevnt i 

avdeling IV, skal den vedta nærmere retningslinjer og framgangsmåter som angir hvordan kravene i denne artikkel skal 

anvendes på konsernet og på de forskjellige foretakene i konsernet. 

8. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

følgende på verdipapirsentral- og konsernnivå, som omhandlet i nr. 7: 

a) Verktøyene for å overvåke de risikoene som verdipapirsentralene utsettes for, som omhandlet i nr. 1. 

b) Nøkkelpersonenes ansvar med hensyn til de risikoene som verdipapirsentralene utsettes for, som omhandlet i nr. 1. 

c) De mulige interessekonfliktene nevnt i nr. 3. 

d) Revisjonsmetodene nevn i nr. 6. 

e) Omstendighetene som ville gjøre det relevant, idet det tas hensyn til mulige interessekonflikter mellom medlemmene av 

brukerkomiteen og verdipapirsentralen, å dele revisjonsresultater med brukerkomiteen i samsvar med nr. 6. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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 27 

Øverste ledelse, ledelsesorgan og aksjeeiere 

1. En verdipapirsentrals øverste ledelse skal ha tilstrekkelig godt omdømme og tilstrekkelig god erfaring til å sikre en sunn 

og fornuftig ledelse av verdipapirsentralen. 

2. En verdipapirsentral skal ha et ledelsesorgan der minst en tredel, men ikke færre enn to, av medlemmene er uavhengige. 

3. Godtgjøringen til de uavhengige styremedlemmene og til de av ledelsesorganets medlemmer som ikke har ledelsesansvar, 

skal ikke være knyttet til verdipapirsentralens driftsresultat.  
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4. Ledelsesorganet skal bestå av egnede medlemmer med tilstrekkelig godt omdømme og en relevant blanding av ferdigheter, 

erfaring og kunnskaper knyttet til foretaket og markedet. De av ledelsesorganets medlemmer som ikke har ledelsesansvar, skal 

fastsette et mål for representasjon av det underrepresenterte kjønn i ledelsesorganet og utarbeide en strategi for hvordan antall 

representanter for det underrepresenterte kjønn kan økes for å nå målet. Målet, politikken og dens gjennomføring skal 

offentliggjøres. 

5. En verdipapirsentral skal klart fastsette ledelsesorganets rolle og ansvarsområder i samsvar med relevant nasjonal rett. En 

verdipapirsentral skal på anmodning gjøre protokollene fra møtene i ledelsesorganet tilgjengelige for vedkommende myndighet 

og revisor. 

6. Verdipapirsentralens aksjeeiere og personer som har mulighet til direkte eller indirekte å utøve kontroll over 

verdipapirsentralens ledelse, skal være egnet til å sikre en sunn og fornuftig ledelse av verdipapirsentralen. 

7. En verdipapirsentral skal 

a) offentliggjøre og gi vedkommende myndighet opplysninger om verdipapirsentralens eierskap, særlig om identiteten til og 

omfanget av interessene til eventuelle parter som har mulighet til å utøve kontroll over verdipapirsentralens virksomhet, 

b) underrette og søke om godkjenning fra sin vedkommende myndighet om enhver beslutning om overføring av eiendomsrett 

som medfører endringer når det gjelder hvilke personer som har mulighet til å utøve kontroll over verdipapirsentralens 

virksomhet. Etter at vedkommende myndighet har godkjent overføringen av eiendomsrett, skal verdipapirsentralen 

offentliggjøre den. 

Enhver fysisk eller juridisk person skal uten unødig opphold underrette verdipapirsentralen og dens vedkommende myndighet 

om en beslutning om å erverve eller avhende eiendomsrett som medfører endringer når det gjelder hvilke personer som har 

mulighet til å utøve kontroll over verdipapirsentralens virksomhet. 

8. Innen 60 virkedager etter at vedkommende myndighet har mottatt opplysningene nevnt i nr. 7, skal den treffe beslutning 

om de foreslåtte endringene av kontrollen over verdipapirsentralen. Vedkommende myndighet skal nekte å godkjenne foreslåtte 

endringer av kontrollen over verdipapirsentralen dersom det foreligger objektive og påviselige grunner til å tro at de vil kunne 

utgjøre en fare for en sunn og fornuftig ledelse av verdipapirsentralen eller for verdipapirsentralens evne til å oppfylle kravene i 

denne forordning. 

Artikkel 28 

Brukerkomité 

1. En verdipapirsentral skal for hvert verdipapiroppgjørssystem som den driver, opprette brukerkomiteer som består av 

representanter for utstedere og deltakere i disse oppgjørssystemene. Brukerkomiteens råd skal ikke påvirkes direkte av 

verdipapirsentralens ledelse. 

2. En verdipapirsentral skal på en ikke-diskriminerende måte definere mandatet for hver brukerkomité som er opprettet, 

styringsordninger som kreves for å sikre dens uavhengighet og dens driftsmetoder, og adgangskriterier for komiteens 

medlemmer samt hvordan de skal velges. Styringsordningene skal offentliggjøres og sikre at brukerkomiteen rapporterer 

direkte til ledelsesorganet og holder regelmessige møter. 

3. Brukerkomiteene skal gi råd til ledelsesorganet om viktige ordninger som påvirker deres medlemmer, for eksempel om 

kriteriene for godkjenning av utstedere eller deltakere i deres respektive verdipapiroppgjørssystemer og om nivået på tjenestene. 

4. Brukerkomiteene kan framlegge en ikke-bindende uttalelse for ledelsesorganet med en detaljert begrunnelse for 

verdipapirsentralens prisstrukturer.  
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5. Uten at det berører vedkommende myndigheters rett til å bli behørig underrettet, skal medlemmene av brukerkomiteen 

være underlagt taushetsplikt. Dersom brukerkomiteens leder fastslår at det for et medlem foreligger eller kan foreligge en 

interessekonflikt i forbindelse med en bestemt sak, skal dette medlemmet ikke ha stemmerett i denne saken. 

6. En verdipapirsentral skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet og brukerkomiteen om enhver beslutning der 

ledelsesorganet bestemmer seg for ikke å følge brukerkomiteens råd. Brukerkomiteen kan underrette vedkommende myndighet 

om eventuelle områder der den anser at brukerkomiteens råd ikke er fulgt. 

Artikkel 29 

Registrering 

1. En verdipapirsentral skal i minst ti år oppbevare alle registeropplysninger om sine tjenester og sin virksomhet, herunder 

om tilleggstjenestene nevnt i avsnitt B og C i vedlegget, slik at vedkommende myndighet kan kontrollere at kravene i denne 

forordning oppfylles. 

2. En verdipapirsentral skal på anmodning gjøre registeropplysningene omhandlet i nr. 1 tilgjengelige for vedkommende 

myndighet og berørte myndigheter samt for enhver annen offentlig myndighet som i henhold til unionsretten eller nasjonal rett i 

hjemstaten har fullmakt til å kreve tilgang til dem for å kunne utføre sine oppdrag. 

3. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

nærmere bestemmelser om registeropplysningene omhandlet i nr. 1, som skal lagres med henblikk på kontrollen av at 

verdipapirsentraler overholder bestemmelsene i denne forordning. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. 

4. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å 

fastsette formatet for registeropplysningene omhandlet i nr. 1, som skal lagres med henblikk på kontrollen av at verdipapir-

sentraler overholder bestemmelsene i denne forordning. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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 30 

Utkontraktering 

1. Dersom en verdipapirsentral utkontrakterer tjenester eller virksomhet til en tredjepart, skal den fortsatt ha fullt ansvar for å 

oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne forordning, og den skal til enhver tid oppfylle følgende vilkår: 

a) Utkontrakteringen skal ikke føre til delegering av ansvar. 

b) Verdipapirsentralens forbindelser til og forpliktelser overfor sine deltakere eller utstedere skal ikke endres. 

c) Vilkårene for verdipapirsentralens tillatelse skal i praksis ikke endres.  
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d) Utkontraktering skal ikke hindre utøvelsen av tilsyns- og overvåkingsfunksjoner, herunder tilgang på stedet til alle 

relevante opplysninger som kreves for å utøve disse funksjonene. 

e) Utkontraktering skal ikke medføre at verdipapirsentralen fratas de systemene og kontrollordningene som er nødvendige for 

å håndtere risikoen. 

f) Verdipapirsentralen skal opprettholde den sakkunnskapen og de ressursene som kreves for å vurdere kvaliteten på 

tjenestene som leveres, og tjenesteyterens organisatoriske kompetanse og kapitaldekning, og for løpende å føre tilsyn med 

de utkontrakterte tjenestene på en effektiv måte og håndtere risikoene knyttet til utkontrakteringen. 

g) Verdipapirsentralen skal ha direkte tilgang til relevante opplysninger om de utkontrakterte tjenestene. 

h) Tjenesteyteren skal samarbeide med vedkommende myndighet og berørte myndigheter i forbindelse med den utkontrakterte 

virksomheten. 

i) Verdipapirsentralen skal sikre at tjenesteyteren overholder standardene som er fastsatt i det relevante personvernregelverket 

som ville fått anvendelse dersom tjenesteyteren var etablert i Unionen. Verdipapirsentralen har ansvar for å sikre at disse 

standardene angis i en kontrakt mellom partene, og at de opprettholdes. 

2. Verdipapirsentralen skal i en skriftlig avtale fastsette sine egne og tjenesteyterens rettigheter og forpliktelser. Avtalen om 

utkontraktering skal gi verdipapirsentralen mulighet til å si opp avtalen. 

3. En verdipapirsentral og en tjenesteyter skal på anmodning gjøre tilgjengelig for vedkommende myndighet og berørte 

myndigheter alle opplysninger som er nødvendige for at de skal kunne vurdere om den utkontrakterte virksomheten oppfyller 

kravene i denne forordning. 

4. Utkontraktering av en hovedtjeneste skal kreve vedkommende myndighets tillatelse i henhold til artikkel 19. 

5. Nr. 1–4 får ikke anvendelse dersom en verdipapirsentral utkontrakterer noen av sine tjenester eller virksomheter til en 

offentlig enhet og denne utkontrakteringen er omfattet av en særlig juridisk, reguleringsmessig og driftsmessig ramme som den 

offentlige enheten og den relevante verdipapirsentralen i fellesskap har avtalt og formalisert, og som vedkommende 

myndigheter har godkjent på grunnlag av kravene i denne forordning. 

Artikkel 31 

Tjenester som ytes av andre parter enn verdipapirsentraler 

1. Uten hensyn til artikkel 30, og dersom det kreves i henhold til nasjonal rett, kan en annen person enn en verdipapirsentral 

ha ansvar for å utføre registreringer på verdipapirkontoer som forvaltes av verdipapirsentraler. 

2. Medlemsstater som tillater at andre parter enn verdipapirsentraler yter noen av hovedtjenestene nevnt i avsnitt A i 

vedlegget i samsvar med nr. 1, skal i sin nasjonale rett fastsette hvilke krav som gjelder i slike tilfeller. Disse kravene skal 

omfatte bestemmelsene i denne forordning, som får anvendelse både på verdipapirsentralen og, dersom det er relevant, på den 

andre berørte parten. 

3. Medlemsstater som tillater at andre parter enn verdipapirsentraler yter noen av hovedtjenestene nevnt i avsnitt A i 

vedlegget i samsvar med nr. 1, skal gi ESMA alle relevante opplysninger om ytingen av slike tjenester, herunder sin relevante 

nasjonale rett. 

ESMA skal ta disse opplysningene med i registeret over verdipapirsentraler omhandlet i artikkel 21.  
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Avsn i t t  2  

Reg ler  f o r  g o d fo rr et ni ng ss ki kk  

Artikkel 32 

Alminnelige bestemmelser 

1. En verdipapirsentral skal ha klart definerte mål som kan nås, for eksempel med hensyn til minstemål for tjenestenivå, 

forventet risikostyring og forretningsprioriteringer. 

2. En verdipapirsentral skal ha gjennomsiktige regler for behandling av klager. 

Artikkel 33 

Krav til deltakelse 

1. For hvert verdipapiroppgjørssystem som en verdipapirsentral driver, skal den ha offentliggjorte deltakelseskriterier som 

gir rettferdig og åpen tilgang for alle juridiske personer som har til hensikt å bli deltakere. Slike kriterier skal være 

gjennomsiktige, objektive og ikke-diskriminerende, slik at de sikrer en rettferdig og åpen tilgang til verdipapirsentralen, 

samtidig som det tas behørig hensyn til risikoer knyttet til markedenes finansielle stabilitet og ordnede virkemåte. Kriterier som 

begrenser tilgangen, skal tillates bare dersom formålet er berettiget kontroll av en særlig risiko som verdipapirsentralen utsettes 

for. 

2. En verdipapirsentral skal behandle anmodninger om tilgang umiddelbart ved å besvare slike anmodninger senest innen en 

måned, og den skal offentliggjøre framgangsmåtene for behandling av anmodninger om tilgang. 

3. En verdipapirsentral kan nekte tilgang for deltakere som oppfyller kriteriene i nr. 1, bare dersom det foreligger en behørig 

skriftlig begrunnelse som bygger på en helhetlig risikovurdering. 

Dersom tilgang nektes, har den anmodende deltakeren rett til å klage til vedkommende myndighet for verdipapirsentralen som 

har nektet tilgang. 

Vedkommende myndighet skal undersøke klagen behørig ved å vurdere begrunnelsen for avslaget og gi den anmodende 

deltakeren et begrunnet svar. 

Denne vedkommende myndighet skal i forbindelse med vurderingen av klagen rådføre seg med vedkommende myndighet på 

den anmodende deltakerens etableringssted. Dersom myndigheten for den anmodende deltakeren er uenig i vurderingen som er 

foretatt, kan hver av de to vedkommende myndighetene henvise saken til ESMA, som kan handle i samsvar med den myndighet 

den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Dersom verdipapirsentralens avslag med hensyn til å gi den anmodende deltakeren tilgang ikke anses som berettiget, skal 

vedkommende myndighet for verdipapirsentralen som har nektet tilgang, pålegge verdipapirsentralen å gi den anmodende 

deltakeren tilgang. 

4. En verdipapirsentral skal ha objektive og gjennomsiktige framgangsmåter for å suspendere deltakere som ikke lenger 

oppfyller kriteriene for deltakelse i nr. 1, og sørge for at de avslutter deltakelsen i ordnede former. 

5. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med nærmere 

opplysninger om de risikoene som verdipapirsentraler skal ta hensyn til når de foretar en helhetlig risikovurdering, og som 

vedkommende myndigheter skal ta hensyn til når de vurderer begrunnelser for avslag i samsvar med nr. 3, og om fram-

gangsmåten omhandlet i nr. 3.  
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ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. 

6. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å 

fastsette standardskjemaer og -maler for framgangsmåten i nr. 3. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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 34 

Gjennomsiktighet 

1. En verdipapirsentral skal for hvert verdipapiroppgjørssystem som den driver, og for hver av de andre hovedtjenestene som 

den yter, offentliggjøre priser og avgifter for de hovedtjenestene oppført i avsnitt A i vedlegget som den yter. Priser og avgifter 

for hver tjeneste og hvert oppdrag som leveres, skal offentliggjøres separat, herunder prisavslag og rabatter og vilkårene for å 

nyte godt av disse. Den skal gi kundene separat tilgang til de særlige tjenestene som leveres. 

2. En verdipapirsentral skal offentliggjøre sin prisliste for å gjøre det lettere å sammenligne tilbud og gi kundene mulighet til 

å forutse hvilken pris de må betale for å bruke tjenestene. 

3. En verdipapirsentral skal være bundet av sine offentliggjorte priser for hovedtjenestene. 

4. En verdipapirsentral skal gi kundene opplysninger som gjør det mulig å avstemme fakturaene mot de offentliggjorte 

prislistene. 

5. En verdipapirsentral skal gi alle kunder opplysninger som gir dem mulighet til å vurdere risikoene som er forbundet med 

tjenestene den yter. 

6. En verdipapirsentral skal regnskapsføre kostnader og inntekter for de leverte hovedtjenestene separat og framlegge disse 

opplysningene for vedkommende myndighet. 

7. En verdipapirsentral skal regnskapsføre kostnader og inntekter for de leverte tilleggstjenestene samlet og framlegge disse 

opplysningene for vedkommende myndighet. 

8. For å sikre en effektiv anvendelse av Unionens konkurranseregler og gjøre det mulig blant annet å identifisere kryssub-

sidiering av tilleggstjenester gjennom hovedtjenester skal en verdipapirsentral føre internregnskap over sin virksomhet. Slike 

internregnskaper skal som et minstekrav skille kostnader og inntekter som er knyttet til hver enkelt hovedtjeneste, fra kostnader 

og inntekter som er knyttet til tilleggstjenester. 

Artikkel 35 

Kommunikasjon med deltakere og andre markedsinfrastrukturer 

Verdipapirsentraler skal i sin kommunikasjon med deltakere i verdipapiroppgjørssystemer som de driver, og med markedsin-

frastrukturer som de er i kontakt med, anvende internasjonale åpne framgangsmåter og standarder for kommunikasjon knyttet 

til meldingshåndtering og referansedata for å fremme effektivitet i forbindelse med registrering, betaling og oppgjør.  
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Avsn i t t  3  

K rav  t i l  ve r di pa pi rs entr a l t j e nes t er  

Artikkel 36 

Alminnelige bestemmelser 

En verdipapirsentral skal for hvert verdipapiroppgjørssystem som den driver, ha egnede regler og framgangsmåter, herunder 

solide regnskapspraksiser og robuste kontroller, for å bidra til å sikre verdipapirutstedelsenes integritet og for å redusere og 

håndtere risikoene som er knyttet til oppbevaring og oppgjør av transaksjoner i verdipapirer. 

Artikkel 37 

Utstedelsens integritet 

1. En verdipapirsentral skal treffe hensiktsmessige avstemmingstiltak for å kontrollere at det antall verdipapirer som utgjør 

en hel eller en del av en verdipapirutstedelse, og som er levert til verdipapirsentralen, tilsvarer summen av de verdipapirene som 

er registrert på de verdipapirkontoene som tilhører deltakerne i verdipapiroppgjørssystemet som verdipapirsentralen driver, og, 

dersom det er relevant, på de eierkontoene som forvaltes av verdipapirsentralen. Slik avstemming skal foretas minst daglig. 

2. Dersom andre enheter deltar i avstemmingsprosessen for en bestemt verdipapirutstedelse, for eksempel utstederen, 

registreringskontorer, utstedelsesagenter, overføringsagenter, felles depotmottakere, andre verdipapirsentraler eller andre 

enheter, skal verdipapirsentralen og slike enheter, når det er hensiktsmessig, organisere egnede tiltak for samarbeid og 

utveksling av opplysninger med hverandre for å opprettholde utstedelsens integritet. 

3. Overtrekk på verdipapirer, debetsaldoer og utferdigelse av verdipapirer skal ikke tillates i et verdipapiroppgjørssystem 

som drives av en verdipapirsentral. 

4. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

hvilke avstemmingstiltak en verdipapirsentral skal treffe i henhold til nr. 1, 2 og 3. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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 38 

Beskyttelse av deltakernes og deres kunders verdipapirer 

1. En verdipapirsentral skal for hvert verdipapiroppgjørssystem som den driver, føre registre og kontoer som gjør at den på 

verdipapirsentralens kontoer når som helst og umiddelbart kan skille en deltakers verdipapirer fra en annen deltakers 

verdipapirer og, dersom det er relevant, fra verdipapirsentralens egne eiendeler. 

2. En verdipapirsentral skal føre registre og kontoer som gjør det mulig for enhver deltaker å skille sine egne verdipapirer fra 

verdipapirer som tilhører dens kunder. 

3. En verdipapirsentral skal føre registre og kontoer som gjør det mulig for enhver deltaker å oppbevare de verdipapirene 

som tilhører denne deltakerens forskjellige kunder, på en enkelt verdipapirkonto («atskillelse av samlekontoer»). 

4. En verdipapirsentral skal, på deltakerens anmodning, føre registre og kontoer som gjør det mulig for enhver deltaker å 

skille verdipapirer som tilhører hver av deltakerens kunder («atskillelse av individuelle kontoer»).  
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5. En deltaker skal minst tilby sine kunder muligheten til å velge mellom atskillelse av samlekontoer og atskillelse av 

individuelle kontoer og skal underrette kundene om de kostnadene og risikoene som er knyttet til hvert alternativ. 

En verdipapirsentral og dens deltakere skal imidlertid tilby atskillelse av individuelle kontoer for statsborgere og bosatte i og 

juridiske personer etablert i en medlemsstat når dette kreves i henhold til gjeldende nasjonal rett per 17. september 2014 i 

medlemsstaten der verdipapirene er utstedt. Denne forpliktelsen får anvendelse så lenge den nasjonale retten ikke endres eller 

oppheves og dens formål fortsatt er gyldig. 

6. Verdipapirsentraler og deres deltakere skal offentliggjøre vernenivåene og kostnadene for de forskjellige atskillelses-

nivåene som de tilbyr, og skal tilby disse tjenestene på rimelige forretningsvilkår. Nærmere opplysninger om de forskjellige 

atskillelsesnivåene skal omfatte en beskrivelse av de viktigste rettslige følgene av de respektive atskillelsesnivåene, herunder 

opplysninger om den insolvenslovgivning som gjelder i de berørte jurisdiksjonene. 

7. En verdipapirsentral skal ikke for noe formål anvende verdipapirer som ikke tilhører den. En verdipapirsentral kan 

imidlertid anvende en deltakers verdipapirer med denne deltakerens uttrykkelige forhåndssamtykke. Verdipapirsentralen skal 

kreve at deltakerne innhenter ethvert nødvendig forhåndssamtykke fra kunder. 

Artikkel 39 

Endelig oppgjør 

1. En verdipapirsentral skal sikre at det verdipapiroppgjørssystemet som den driver, gir deltakerne tilstrekkelig vern. 

Medlemsstatene skal betegne og melde verdipapiroppgjørssystemer som drives av verdipapirsentraler, i samsvar med 

framgangsmåtene i artikkel 2 bokstav a) i direktiv 98/26/EF. 

2. En verdipapirsentral skal sikre at hvert verdipapiroppgjørssystem som den driver, fastsetter tidspunktene for innlegging og 

ugjenkallelighet av overføringsordrer i dette oppgjørssystemet i samsvar med artikkel 3 og 5 i direktiv 98/26/EF. 

3. En verdipapirsentral skal offentliggjøre reglene for når overføringer av verdipapirer og kontanter i et verdipapiroppgjørs-

system blir endelige. 

4. Nr. 2 og 3 får anvendelse uten at det berører verken anvendelsen av bestemmelsene om forbindelser mellom verdipapir-

sentraler eller artikkel 48 nr. 8. 

5. En verdipapirsentral skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre, i samsvar med reglene omhandlet i nr. 3, at overføringer av 

verdipapirer og kontanter omhandlet i nr. 3 blir endelige enten i sanntid eller innenfor samme dag, og under alle omstendigheter 

senest ved bankdagens slutt på den faktiske oppgjørsdatoen. 

6. Dersom verdipapirsentralen tilbyr tjenestene omhandlet i artikkel 40 nr. 2, skal den sikre at kontantprovenyet fra 

verdipapiroppgjør er tilgjengelig for mottakerne senest ved bankdagens slutt på den planlagte oppgjørsdatoen. 

7. Alle verdipapirtransaksjoner i kontanter mellom direkte deltakere i et verdipapiroppgjørssystem som drives av en 

verdipapirsentral og gjøres opp i dette oppgjørssystemet, skal gjøres opp etter prinsippet om levering mot betaling. 

Artikkel 40 

Kontantoppgjør 

1. I forbindelse med transaksjoner i den valutaen som anvendes i staten der oppgjøret gjennomføres, skal en verdipapir-

sentral gjøre opp kontantbetalingene for sitt verdipapiroppgjørssystem gjennom kontoer åpnet i en sentralbank som utsteder den 

berørte valutaen, dersom det er praktisk mulig.  
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2. Dersom det ikke er praktisk mulig å foreta oppgjør gjennom sentralbankkontoer i henhold til nr. 1, kan en verdipapir-

sentral tilby å gjøre opp kontantbetalingene for hele eller deler av sitt verdipapiroppgjørssystem gjennom kontoer åpnet i en 

kredittinstitusjon eller gjennom egne kontoer. Dersom en verdipapirsentral tilbyr å gjøre opp gjennom kontoer åpnet i en 

kredittinstitusjon eller gjennom egne kontoer, skal den gjøre dette i samsvar med bestemmelsene i avdeling IV. 

3. En verdipapirsentral skal sikre at alle opplysninger som gis til markedsdeltakerne om risikoer og kostnader knyttet til 

oppgjør gjennom kredittinstitusjoners kontoer eller gjennom egne kontoer, er klare, rettvisende og ikke villedende. En 

verdipapirsentral skal på anmodning fra kunder eller potensielle kunder gjøre tilgjengelig tilstrekkelige opplysninger til at de 

kan identifisere og evaluere risikoene og kostnadene som er knyttet til oppgjør gjennom kredittinstitusjoners kontoer eller 

gjennom egne kontoer. 

Artikkel 41 

Regler og framgangsmåter ved deltakeres mislighold 

1. En verdipapirsentral skal for hvert verdipapiroppgjørssystem som den driver, ha effektive og klart definerte regler og 

framgangsmåter for å håndtere en eller flere deltakeres mislighold, noe som sikrer at verdipapirsentralen raskt kan treffe 

rettidige tiltak for å begrense tap og likviditetspress og fortsette å oppfylle sine forpliktelser. 

2. En verdipapirsentral skal offentliggjøre sine regler og relevante framgangsmåter som gjelder mislighold. 

3. En verdipapirsentral skal sammen med sine deltakere og andre relevante berørte parter regelmessig utprøve og kontrollere 

framgangsmåtene som anvendes ved mislighold, for å sikre at de er praktiske og effektive. 

4. For å sikre en ensartet anvendelse av denne artikkel kan ESMA i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utstede 

retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Avsn i t t  4  

T i l sy ns kr a v  

Artikkel 42 

Generelle krav 

En verdipapirsentral skal innføre et solid risikostyringssystem for en helhetlig håndtering av juridiske, forretningsmessige, 

operasjonelle og andre direkte eller indirekte risikoer, herunder tiltak for å redusere bedrageri og uaktsomhet. 

Artikkel 43 

Juridisk risiko 

1. For tillatelses- og tilsynsformål og for å opplyse kundene skal en verdipapirsentral ha tydelige og forståelige regler, 

framgangsmåter og avtaler for alle verdipapiroppgjørssystemer som den driver, og for alle andre tjenester som den yter. 

2. En verdipapirsentral skal utforme regler, framgangsmåter og avtaler slik at de kan håndheves i alle relevante jurisdik-

sjoner, herunder ved en deltakers mislighold. 

3. En verdipapirsentral som utøver virksomhet i forskjellige jurisdiksjoner, skal treffe alle rimelige tiltak for å identifisere og 

begrense risikoene som oppstår som følge av potensielle lovkonflikter mellom jurisdiksjoner. 

Artikkel 44 

Generell virksomhetsrisiko 

En verdipapirsentral skal ha solide ledelses- og kontrollsystemer og IT-verktøyer for å identifisere, overvåke og håndtere 

generell virksomhetsrisiko, herunder tap som følge av dårlig gjennomføring av forretningsstrategien, kontantstrømmer og 

driftskostnader.  
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Artikkel 45 

Operasjonell risiko 

1. En verdipapirsentral skal identifisere både interne og eksterne kilder til operasjonell risiko og begrense deres virkning ved 

å anvende egnede IT-verktøyer, kontroller og framgangsmåter, herunder for alle verdipapiroppgjørssystemer som den driver. 

2. En verdipapirsentral skal ha egnede IT-verktøyer som sikrer en høy grad av sikkerhet og driftssikkerhet, og som har 

tilstrekkelig kapasitet. IT-verktøyer skal på en tilfredsstillende måte håndtere tjenestenes og virksomhetenes kompleksitet, 

mangfold og art for å sikre høye sikkerhetsstandarder og opplysningenes integritet og fortrolighet. 

3. En verdipapirsentral skal for tjenester som den yter, og for hvert verdipapiroppgjørssystem som den driver, utarbeide, 

gjennomføre og opprettholde egnede retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og en katastrofeberedskapsplan som har som 

formål å opprettholde dens tjenester, sikre rask gjenopptakelse av driften og oppfylle verdipapirsentralens forpliktelser ved 

hendelser som medfører betydelig risiko for avbrudd i virksomheten. 

4. Planen nevnt i nr. 3 skal gjøre det mulig å gjenopprette alle transaksjoner og deltakeres posisjoner fra det tidspunktet da de 

ble avbrutt, slik at verdipapirsentralens deltakere fortsatt kan utøve virksomhet på en sikker måte og oppgjøret kan 

gjennomføres på den planlagte datoen, herunder ved å sikre at kritiske IT-systemer umiddelbart kan gjenoppta driften fra det 

tidspunktet da den ble avbrutt. Dette skal omfatte opprettelse av et ytterligere driftssted med tilstrekkelige ressurser, kapasitet 

og funksjonalitet samt egnede bemanningsordninger. 

5. Verdipapirsentralen skal planlegge og gjennomføre et program for utprøving av ordningene omhandlet i nr. 1–4. 

6. En verdipapirsentral skal identifisere, overvåke og håndtere de risikoene som de viktigste deltakerne i de verdipapir-

oppgjørssystemene som den driver, tjenesteytere, andre verdipapirsentraler eller andre markedsinfrastrukturer kan utgjøre for 

virksomheten. Den skal på anmodning gi vedkommende og berørte myndigheter opplysninger om enhver slik risiko som 

identifiseres. 

Den skal også umiddelbart underrette vedkommende myndighet og berørte myndigheter om eventuelle operasjonelle hendelser 

som følge av slike risikoer. 

7. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med nærmere 

opplysninger om de operasjonelle risikoene nevnt i nr. 1 og 6 og metodene for å utprøve, håndtere eller begrense disse 

risikoene, herunder retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og katastrofeberedskapsplanen nevnt i nr. 3 og 4 samt metodene 

for å vurdere disse. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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 46 

Retningslinjer for investeringer 

1. En verdipapirsentral skal oppbevare sine finansielle eiendeler i sentralbanker, kredittinstitusjoner med tillatelse eller 

verdipapirsentraler med tillatelse. 

2. En verdipapirsentral skal ved behov raskt kunne få tilgang til sine eiendeler. 

3. En verdipapirsentral skal investere sine økonomiske midler bare i kontanter eller svært likvide finansielle instrumenter 

med ubetydelig markeds- og kredittrisiko. Disse investeringene skal kunne realiseres raskt og med ubetydelig negativ inn-

virkning på prisen.  
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4. Det kapitalbeløpet, herunder en verdipapirsentrals opptjente egenkapital og reserver, som ikke er investert i samsvar med 

nr. 3, skal ikke tas i betraktning ved anvendelsen av artikkel 47 nr. 1. 

5. En verdipapirsentral skal sikre at dens samlede risikoeksponering overfor enhver kredittinstitusjon eller verdipapirsentral 

som har tillatelse, og som den oppbevarer sine finansielle eiendeler hos, holder seg innenfor rimelige konsentrasjonsgrenser. 

6. ESMA skal i nært samarbeid med EBA og ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med 

nærmere opplysninger om hvilke finansielle instrumenter som kan anses som svært likvide og med ubetydelig markeds- og 

kredittrisiko, som omhandlet i nr. 3, den hensiktsmessige fristen for tilgang til eiendeler, som omhandlet i nr. 2, og konsentra-

sjonsgrensene, som omhandlet i nr. 5. Slike utkast til tekniske reguleringsstandarder skal, der det er relevant, tilpasses de 

tekniske reguleringsstandardene som er vedtatt i samsvar med artikkel 47 nr. 8 i forordning (EU) nr. 648/2012. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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 47 

Kapitalkrav 

1. En verdipapirsentrals kapital skal sammen med dens opptjente egenkapital og reserver stå i forhold til den risikoen som 

følger av verdipapirsentralens virksomhet. Den skal til enhver tid være tilstrekkelig til å 

a) sikre at verdipapirsentralen har tilstrekkelig vern mot operasjonell risiko, juridisk risiko, oppbevaringsrisiko, investe-

ringsrisiko og forretningsmessig risiko, slik at verdipapirsentralen kan fortsette å yte tjenester som et selskap i fortsatt drift, 

b) sikre en ordnet avvikling eller omstrukturering av verdipapirsentralenes virksomhet i et passende tidsrom på minst seks 

måneder under en rekke ulike stresscenarioer. 

2. En verdipapirsentral skal ha en plan for følgende: 

a) Framskaffe ytterligere kapital dersom egenkapitalen så vidt eller ikke oppfyller kravene i nr. 1. 

b) En ordnet avvikling eller omstrukturering av dens virksomhet og tjenester dersom verdipapirsentralen ikke kan framskaffe 

ny kapital. 

Planen skal godkjennes av ledelsesorganet eller en egnet komité under ledelsesorganet og ajourføres regelmessig. Hver ajour-

føring av planen skal framlegges for vedkommende myndighet. Vedkommende myndighet kan kreve at verdipapirsentralen 

treffer ytterligere eller alternative tiltak dersom vedkommende myndighet anser at verdipapirsentralens plan er utilstrekkelig. 

3. EBA skal i nært samarbeid med ESMA og ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med 

nærmere opplysninger om kravene til en verdipapirsentrals kapital, opptjent egenkapital og reserver, som omhandlet i nr. 1. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–14 

i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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Avsn i t t  5  

K rav  t i l  f o rbi nde l s er  me l lo m ve r di pa pi rse nt r a le r  

Artikkel 48 

Forbindelser mellom verdipapirsentraler 

1. Før en forbindelse mellom verdipapirsentraler opprettes og fortløpende når forbindelsen er opprettet, skal alle berørte 

verdipapirsentraler identifisere, vurdere, overvåke og håndtere alle potensielle risikokilder for seg selv og for sine deltakere som 

følge av forbindelsen mellom verdipapirsentraler og deretter treffe egnede tiltak for å redusere dem. 

2. Verdipapirsentraler som har til hensikt å opprette forbindelser, skal inngi en søknad om tillatelse til den anmodende 

verdipapirsentralens vedkommende myndighet i henhold til kravet i artikkel 19 nr. 1 bokstav e) eller melde dette til den 

anmodende verdipapirsentralens vedkommende og berørte myndigheter i henhold til kravet i artikkel 19 nr. 5. 

3. En forbindelse skal gi tilstrekkelig vern for de forbundne verdipapirsentralene og deres deltakere, særlig når det gjelder 

eventuelle lån opptatt av verdipapirsentraler og konsentrasjons- og likviditetsrisikoer som følge av avtalen om forbindelse. 

En forbindelse skal støttes av en egnet avtale som angir hvilke rettigheter og forpliktelser de forbundne verdipapirsentralene og, 

ved behov, deres deltakere har. En avtale som berører flere jurisdiksjoner, skal omfatte et utvetydig lovvalg for hvert enkelt 

aspekt ved forbindelsens virksomhet. 

4. Ved en foreløpig overføring av verdipapirer mellom forbundne verdipapirsentraler skal det være forbudt å videreoverføre 

verdipapirer før den første overføringen blir endelig. 

5. En verdipapirsentral som anvender en indirekte forbindelse eller en formidler for å drive en forbindelse med en annen 

verdipapirsentral, skal vurdere, overvåke og håndtere de ytterligere risikoene som følger av anvendelsen av denne indirekte 

forbindelsen eller formidleren, og deretter treffe egnede tiltak for å redusere dem. 

6. Forbundne verdipapirsentraler skal ha solide framgangsmåter for avstemming for å sikre at deres respektive registre er 

nøyaktige. 

7. Forbindelser mellom verdipapirsentraler skal tillate at deltakere i forbundne verdipapirsentraler gjør opp transaksjoner 

etter prinsippet om levering mot betaling, dersom dette er praktisk mulig. Dersom en forbindelse mellom verdipapirsentraler 

ikke tillater oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling, skal en detaljert begrunnelse framlegges for berørte og 

vedkommende myndigheter. 

8. Samvirkende verdipapiroppgjørssystemer og verdipapirsentraler som anvender en felles oppgjørsinfrastruktur, skal 

fastsette identiske tidspunkter for 

a) innlegging av overføringsordrer i systemet, 

b) når overføringsordrer blir ugjenkallelige. 

Verdipapiroppgjørssystemer og verdipapirsentraler omhandlet i første ledd skal anvende tilsvarende regler for når overføringer 

av verdipapirer og kontanter blir endelige. 

9. Innen 18. september 2019 skal alle samvirkende forbindelser mellom verdipapirsentraler som utøver virksomhet i 

medlemsstatene, være, dersom det er relevant, samvirkende forbindelser som tillater oppgjør etter prinsippet om levering mot 

betaling.  
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10. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere 

vilkårene omhandlet i nr. 3 for hvordan hver type avtale om forbindelse skal gi tilstrekkelig vern for de forbundne 

verdipapirsentralene og deres deltakere, særlig når en verdipapirsentral har til hensikt å delta i et verdipapiroppgjørssystem som 

drives av en annen verdipapirsentral, overvåkingen og håndteringen av ytterligere risikoer omhandlet i nr. 5 som følge av bruk 

av formidlere, avstemmingsmetodene omhandlet i nr. 6, de tilfellene der det i henhold til nr. 7 er praktisk mulig å gjennomføre 

oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling gjennom forbindelser mellom verdipapirsentraler, og metodene for å vurdere 

dette. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. 

KAPITTEL III 

Tilgang til verdipapirsentraler 

Avsn i t t  1  

Uts te der es  t i l g a ng  t i l  ve rdi pa pir se nt ra l er  

Artikkel 49 

Adgang til å utstede verdipapirer i en verdipapirsentral som har tillatelse i Unionen 

1. En utsteder skal ha rett til å få sine verdipapirer som er opptatt til handel på regulerte markeder eller MHF-er, eller som 

handles på handelsplasser, registrert i verdipapirsentraler som er opprettet i en medlemsstat, forutsatt at verdipapirsentralen 

oppfyller vilkårene omhandlet i artikkel 23. 

Uten at det berører utstederens rett som omhandlet i første ledd, får selskapsretten eller annen tilsvarende rett i medlemsstaten 

der verdipapirene er utstedt, fortsatt anvendelse. 

Medlemsstatene skal sikre at det i henhold til annet ledd utarbeides en liste over viktige relevante bestemmelser i deres 

lovgivning. Vedkommende myndigheter skal oversende denne listen til ESMA innen 18. desember 2014. ESMA skal 

offentliggjøre listen innen 18. januar 2015. 

Verdipapirsentralene kan kreve at utstedere betaler et rimelig vederlag beregnet etter kost-pluss-metoden for ytingen av 

tjenester, med mindre partene har avtalt noe annet. 

2. Når en utsteder anmoder om å få registrert sine verdipapirer i en verdipapirsentral, skal sistnevnte behandle anmodningen 

umiddelbart og på en ikke-diskriminerende måte og gi den anmodende utstederen svar innen tre måneder. 

3. En verdipapirsentral kan nekte å yte tjenester til en utsteder. Et slikt avslag skal bare tillates på grunnlag av en helhetlig 

risikovurdering eller dersom verdipapirsentralen ikke yter tjenestene nevnt i avsnitt A nr. 1 i vedlegget i tilknytning til 

verdipapirer som er utstedt i henhold til selskapsretten eller annen tilsvarende rett i den berørte medlemsstat. 

4. Uten at det berører europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF(1) og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF(2), skal en 

verdipapirsentral, dersom den nekter å yte tjenester til en utsteder, gi den anmodende utstederen en fullstendig, skriftlig 

begrunnelse for avslaget.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15). 

(2) Kommisjonsdirektiv 2006/70/EF av 1. august 2006 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/60/EF med omsyn til definisjonen av "politisk utsett person" og dei tekniske kriteria for forenkla framgangsmåtar for kundekontroll 

og for unntak i tilfelle der finansiell verksemd vert driven tilfeldig eller i svært avgrensa omfang (EUT L 214 av 4.8.2006, s. 29). 
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Ved avslag skal den anmodende utstederen ha rett til å klage til vedkommende myndighet for verdipapirsentralen som nekter å 

yte tjenester. 

Vedkommende myndighet for denne verdipapirsentralen skal undersøke klagen behørig ved å vurdere verdipapirsentralens 

begrunnelse for avslaget og gi utstederen et begrunnet svar. 

Vedkommende myndighet for verdipapirsentralen skal i forbindelse med vurderingen av klagen rådføre seg med vedkommende 

myndighet på den anmodende utstederens etableringssted. Dersom vedkommende myndighet på den anmodende utstederens 

etableringssted er uenig i denne vurderingen, kan hver av de to vedkommende myndighetene henvise saken til ESMA, som kan 

handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Dersom verdipapirsentralens avslag med hensyn til å yte tjenester til en utsteder ikke anses som berettiget, skal den ansvarlige 

vedkommende myndighet pålegge verdipapirsentralen å yte tjenester til den anmodende utstederen. 

5. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med nærmere 

opplysninger om de risikoene som verdipapirsentraler skal ta hensyn til når de foretar en helhetlig risikovurdering, og som 

vedkommende myndigheter skal ta hensyn til når de vurderer begrunnelser for avslag i samsvar med nr. 3 og 4, og om 

framgangsmåten omhandlet i nr. 4. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. 

6. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å 

fastsette standardskjemaer og -maler for framgangsmåten i nr. 4. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. 

Avsn i t t  2  

T i lg ang  mel l o m v er di pa p irse nt ra l er  

Artikkel 50 

Tilgang gjennom standardforbindelse 

En verdipapirsentral skal ha rett til å bli deltaker i en annen verdipapirsentral og opprette en standardforbindelse med denne i 

samsvar med artikkel 33, forutsatt at forbindelsen mellom verdipapirsentraler meldes på forhånd i henhold til artikkel 19 nr. 5. 

Artikkel 51 

Tilgang gjennom tilpasset forbindelse 

1. Dersom en verdipapirsentral anmoder en annen verdipapirsentral om å opprette en tilpasset forbindelse for å få tilgang til 

den, skal den mottakende verdipapirsentralen bare kunne avslå en slik anmodning på grunnlag av risikovurderinger. Den skal 

ikke avslå en anmodning med begrunnelse i tap av markedsandeler. 

2. Den mottakende verdipapirsentralen kan kreve at den anmodende verdipapirsentralen betaler et rimelig vederlag beregnet 

etter kost-pluss-metoden for å få tilgang gjennom tilpasset forbindelse, med mindre partene har avtalt noe annet.  
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Artikkel 52 

Framgangsmåte for forbindelser mellom verdipapirsentraler 

1. Når en verdipapirsentral anmoder om tilgang til en annen verdipapirsentral i henhold til artikkel 50 og 51, skal sistnevnte 

behandle anmodningen umiddelbart og gi den anmodende verdipapirsentralen svar innen tre måneder. 

2. En verdipapirsentral skal nekte å gi en anmodende verdipapirsentral tilgang bare dersom slik tilgang kan hindre 

finansmarkedene i å virke på en smidig og ordnet måte eller forårsake systemrisiko. Et slikt avslag skal bare tillates på grunnlag 

av en helhetlig risikovurdering. 

Dersom en verdipapirsentral nekter tilgang, skal den gi den anmodende verdipapirsentralen en fullstendig begrunnelse for 

avslaget. 

Ved avslag har den anmodende verdipapirsentralen rett til å klage til vedkommende myndighet for verdipapirsentralen som har 

nektet tilgang. 

Vedkommende myndighet for den mottakende verdipapirsentralen skal undersøke klagen behørig ved å vurdere begrunnelsen 

for avslaget og gi den anmodende verdipapirsentralen et begrunnet svar. 

Vedkommende myndighet for den mottakende verdipapirsentralen skal i forbindelse med vurderingen av klagen rådføre seg 

med vedkommende myndighet for den anmodende verdipapirsentralen og den berørte myndighet for den anmodende 

verdipapirsentralen omhandlet i 12 nr. 1 bokstav a). Dersom en av myndighetene for den anmodende verdipapirsentralen er 

uenig i vurderingen som er foretatt, kan hver av disse myndighetene henvise saken til ESMA, som kan handle i samsvar med 

den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Dersom verdipapirsentralens avslag med hensyn til å gi den anmodende verdipapirsentralen tilgang ikke anses som berettiget, 

skal vedkommende myndighet for den mottakende verdipapirsentralen pålegge verdipapirsentralen å gi den anmodende 

verdipapirsentralen tilgang. 

3. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med nærmere 

opplysninger om de risikoene som verdipapirsentraler skal ta hensyn til når de foretar en helhetlig risikovurdering, og som 

vedkommende myndigheter skal ta hensyn til når de vurderer begrunnelser for avslag i samsvar med nr. 2, og om 

framgangsmåten omhandlet i nr. 2. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. 

4. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å 

fastsette standardskjemaer og -maler for framgangsmåtene i nr. 1 og 2. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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.  
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Avsn i t t  3  

T i lg ang  mel l o m e n v er di papi rs e ntr a l  og  en  a nne n  ma r ke ds i nf ra s tr ukt ur  

Artikkel 53 

Tilgang mellom en verdipapirsentral og en annen markedsinfrastruktur 

1. En sentral motpart og en handelsplass skal på anmodning og på ikke-diskriminerende og gjennomsiktige vilkår utlevere 

transaksjonsopplysninger til verdipapirsentraler og kan kreve at den anmodende verdipapirsentralen betaler et rimelig vederlag 

beregnet etter kost-pluss-metoden for slike transaksjonsopplysninger, med mindre partene har avtalt noe annet. 

En verdipapirsentral skal gi en sentral motpart eller en handelsplass tilgang til sine verdipapiroppgjørssystemer på et ikke-

diskriminerende og gjennomsiktig grunnlag og kan kreve et rimelig vederlag beregnet etter kost-pluss-metoden for slik tilgang, 

med mindre partene har avtalt noe annet. 

2. Når en part anmoder om tilgang til en annen part i samsvar med nr. 1, skal anmodningen behandles umiddelbart, og den 

anmodende part skal motta svar innen tre måneder. 

3. Mottakeren av anmodningen skal nekte tilgang bare dersom slik tilgang kan påvirke finansmarkedenes smidige og 

ordnede virkemåte eller forårsake systemrisiko. Den skal ikke avslå en anmodning med begrunnelse i tap av markedsandeler. 

En part som nekter å gi tilgang, skal gi den anmodende parten en fullstendig, skriftlig begrunnelse for avslaget på grunnlag av 

en helhetlig risikovurdering. Ved avslag har den anmodende parten rett til å klage til vedkommende myndighet for den parten 

som har nektet tilgang. 

Vedkommende myndighet for den mottakende parten og den berørte myndighet i henhold til artikkel 12 nr. 1 bokstav a) skal 

undersøke klagen behørig ved å vurdere begrunnelsen for avslaget og gi den anmodende parten et begrunnet svar. 

Vedkommende myndighet for den mottakende parten skal i forbindelse med vurderingen av klagen rådføre seg med 

vedkommende myndighet for den anmodende parten og den berørte myndighet omhandlet i artikkel 12 nr. 1 bokstav a). 

Dersom en av myndighetene for den anmodende parten er uenig i vurderingen som er foretatt, kan hver av disse myndighetene 

henvise saken til ESMA, som kan handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010. 

Dersom en parts avslag med hensyn til å gi tilgang ikke anses som berettiget, skal den ansvarlige vedkommende myndighet 

pålegge denne parten å gi tilgang til tjenestene innen tre måneder. 

4. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med nærmere 

opplysninger om de risikoene som verdipapirsentraler skal ta hensyn til når de foretar en helhetlig risikovurdering, og som 

vedkommende myndigheter skal ta hensyn til når de vurderer begrunnelser for avslag i samsvar med nr. 3, og om 

framgangsmåten omhandlet i nr. 3. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. 

5. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å 

fastsette standardskjemaer og -maler for framgangsmåten i nr. 2 og 3.  
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ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. 

AVDELING IV 

YTING AV TILKNYTTEDE BANKTJENESTER TIL VERDIPAPIRSENTRALERS DELTAKERE 

Artikkel 54 

Tillatelse og utpeking til å yte tilknyttede banktjenester 

1. En verdipapirsentral skal ikke selv yte tilknyttede banktjenester omhandlet i avsnitt C i vedlegget, med mindre den har fått 

en ytterligere tillatelse til å yte slike tjenester i samsvar med denne artikkel. 

2. En verdipapirsentral som har til hensikt å gjøre opp kontantdelen av hele eller en del av sitt verdipapiroppgjørssystem i 

samsvar med artikkel 40 nr. 2, eller som på annen måte ønsker å yte noen av de tilknyttede banktjenestene omhandlet i nr. 1, 

skal ha tillatelse til enten 

a) selv å tilby slike tjenester på vilkårene fastsatt i denne artikkel, eller 

b) for dette formålet å utpeke en eller flere kredittinstitusjoner som har tillatelse i henhold til artikkel 8 i direktiv 2013/36/EU. 

3. Dersom en verdipapirsentral ønsker å yte tilknyttede banktjenester gjennom det samme rettssubjektet som driver 

verdipapiroppgjørssystemet, skal tillatelsen omhandlet i nr. 2 gis bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Verdipapirsentralen har tillatelse til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon i henhold til artikkel 8 i direktiv 2013/36/EU. 

b) Verdipapirsentralen oppfyller tilsynskravene i artikkel 59 nr. 1, 3 og 4 og artikkel 60. 

c) Tillatelsen omhandlet i bokstav a) i dette ledd anvendes bare for å yte tilknyttede banktjenester omhandlet i avsnitt C i 

vedlegget og ikke til å utøve noen annen virksomhet. 

d) Verdipapirsentralen er underlagt et tilleggskapitalkrav som gjenspeiler de risikoene, herunder kreditt- og likviditetsrisikoer, 

som oppstår som følge av yting av intradagkreditt til blant annet deltakerne i et verdipapiroppgjørssystem eller andre 

brukere av verdipapirsentraltjenester. 

e) Verdipapirsentralen rapporterer minst hver måned til vedkommende myndighet og hvert år som del av sin offentliggjøring i 

henhold til del åtte i forordning (EU) nr. 575/2013 om omfanget og håndteringen av intradaglikviditetsrisiko i samsvar med 

artikkel 59 nr. 4 bokstav j) i denne forordning. 

f) Verdipapirsentralen har framlagt for vedkommende myndighet en egnet gjenopprettingsplan for å sikre kontinuitet i dens 

kritiske funksjoner, herunder i situasjoner der likviditets- eller kredittrisikoen oppstår som følge av ytingen av tilknyttede 

banktjenester.  
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Dersom denne forordning, forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU inneholder motstridende bestemmelser, skal 

verdipapirsentralen omhandlet i første ledd bokstav a) oppfylle de strengeste tilsynskravene. De tekniske regulerings-

standardene som er omhandlet i artikkel 47 og 59 i denne forordning, skal klargjøre tilfeller av motstridende bestemmelser. 

4. Dersom en verdipapirsentral ønsker å utpeke en kredittinstitusjon til å yte tilknyttede banktjenester gjennom et eget 

rettssubjekt, uavhengig av hvorvidt dette er del av det samme konsernet som i siste instans kontrolleres av samme morforetak, 

skal tillatelsen omhandlet i nr. 2 gis bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det særlige rettssubjektet har tillatelse til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon i henhold til artikkel 8 i direktiv 

2013/36/EU. 

b) Det særlige rettssubjektet oppfyller tilsynskravene i artikkel 59 nr. 1, 3 og 4 og artikkel 60. 

c) Det særlige rettssubjektet yter ikke selv noen av hovedtjenestene omhandlet i avsnitt A i vedlegget. 

d) Tillatelsen omhandlet i bokstav a) anvendes bare for å yte tilknyttede banktjenester omhandlet i avsnitt C i vedlegget og 

ikke til å utøve noen annen virksomhet. 

e) Det særlige rettssubjektet er underlagt et tilleggskapitalkrav som gjenspeiler de risikoene, herunder kreditt- og 

likviditetsrisikoer, som oppstår som følge av yting av intradagkreditt til blant annet deltakerne i et verdipapir-

oppgjørssystem eller andre brukere av verdipapirsentraltjenester. 

f) Det særlige rettssubjektet rapporterer minst hver måned til vedkommende myndighet og hvert år som del av sin 

offentliggjøring i henhold til del åtte i forordning (EU) nr. 575/2013 om omfanget og håndteringen av intradaglikvidi-

tetsrisiko i samsvar med artikkel 59 nr. 4 bokstav j) i denne forordning. 

g) Det særlige rettssubjektet har framlagt for vedkommende myndighet en egnet gjenopprettingsplan for å sikre kontinuitet i 

dets kritiske funksjoner, herunder i situasjoner der likviditets- eller kredittrisikoen oppstår som følge av ytingen av til-

knyttede banktjenester fra et eget rettssubjekt. 

5. Nr. 4 får ikke anvendelse på kredittinstitusjoner omhandlet i nr. 2 bokstav b) som tilbyr å gjøre opp kontantbetalingene for 

deler av verdipapirsentralens verdipapiroppgjørssystem, dersom den samlede verdien av slike kontantoppgjør gjennom kontoer 

åpnet i de berørte kredittinstitusjonene, beregnet over en periode på ett år, er mindre enn én prosent av den samlede verdien av 

alle verdipapirtransaksjoner mot kontantbetaling som er gjort opp gjennom verdipapirsentralens kontoer, og ikke overstiger  

2,5 milliarder euro per år. 

Vedkommende myndighet skal minst én gang i året kontrollere at terskelen definert i første ledd ikke overskrides, og skal 

rapportere sine resultater til ESMA. Dersom vedkommende myndighet fastslår at terskelen er overskredet, skal den kreve at den 

berørte verdipapirsentralen søker om tillatelse i henhold til nr. 4. Den berørte verdipapirsentralen skal inngi søknaden om 

tillatelse innen seks måneder. 

6. Vedkommende myndighet kan kreve at en verdipapirsentral utpeker mer enn én kredittinstitusjon, eller at den utpeker en 

kredittinstitusjon i tillegg til at den selv yter tjenester i samsvar med nr. 2 bokstav a) i denne artikkel, dersom den anser at en 

kredittinstitusjons eksponering for konsentrasjonen av risikoer i henhold til artikkel 59 nr. 3 og 4 ikke er tilstrekkelig redusert. 

De utpekte kredittinstitusjonene skal anses som oppgjørsagenter.  
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7. En verdipapirsentral som har tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester, og en kredittinstitusjon som er utpekt i samsvar 

med nr. 2 bokstav b), skal til enhver tid oppfylle vilkårene for tillatelsen i henhold til denne forordning og umiddelbart 

underrette vedkommende myndigheter om alle vesentlige endringer som påvirker vilkårene for tillatelsen. 

8. EBA skal i nært samarbeid med ESMA og ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å 

fastsette det risikobaserte tilleggskapitalkravet omhandlet i nr. 3 bokstav d) og nr. 4 bokstav e). 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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 55 

Framgangsmåte for å innvilge og avslå tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester 

1. Verdipapirsentralen skal inngi sin søknad om tillatelse til å utpeke en kredittinstitusjon eller til å yte tilknyttede 

banktjenester i henhold til artikkel 54 til vedkommende myndighet i hjemstaten. 

2. Søknaden skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å overbevise vedkommende myndighet om at 

verdipapirsentralen og eventuelt den utpekte kredittinstitusjonen på tidspunktet for tillatelsen har truffet alle nødvendige tiltak 

for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne forordning. Den skal inneholde en virksomhetsplan som beskriver de 

planlagte tilknyttede banktjenestene, hvordan de eventuelle forbindelsene mellom verdipapirsentralen og de utpekte 

kredittinstitusjonene er organisert, og hvordan verdipapirsentralen eller eventuelt den utpekte kredittinstitusjonen har til hensikt 

å oppfylle tilsynskravene i artikkel 59 nr. 1, 3 og 4 og de andre vilkårene i artikkel 54. 

3. Vedkommende myndighet skal anvende framgangsmåten i artikkel 17 nr. 3 og 8. 

4. Når søknaden anses som fullstendig, skal vedkommende myndighet oversende alle opplysningene i søknaden til følgende 

myndigheter: 

a) Berørte myndigheter. 

b) Vedkommende myndighet omhandlet i artikkel 4 nr. 1 punkt 40 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c) Vedkommende myndigheter i medlemsstater der verdipapirsentralen har opprettet samvirkende forbindelser med en annen 

verdipapirsentral, unntatt dersom verdipapirsentralen har opprettet samvirkende forbindelser som omhandlet i artikkel 19 

nr. 5. 

d) Vedkommende myndigheter i vertsstater der verdipapirsentralens virksomhet har vesentlig betydning for verdipapir-

markedenes virkemåte og for investorvernet i henhold til artikkel 24 nr. 4. 

e) De vedkommende myndigheter som har ansvar for tilsynet med verdipapirsentralens deltakere som er etablert i de tre 

medlemsstatene med de sammenlagt største oppgjørsverdiene i en ettårsperiode i verdipapirsentralens verdipapir-

oppgjørssystem. 

f) ESMA. 

g) EBA.  
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5. Myndighetene nevnt i nr. 4 bokstav a)–e) skal avgi en begrunnet uttalelse om tillatelsen innen 30 dager etter at de mottar 

opplysningene omhandlet i nr. 4. Dersom en myndighet ikke avgir en uttalelse innen denne fristen, skal den anses å ha avgitt en 

positiv uttalelse. 

Dersom minst en av myndighetene nevnt i nr. 4 bokstav a)–e) avgir en negativ begrunnet uttalelse, skal vedkommende 

myndighet som ønsker å gi tillatelse, innen 30 dager framlegge for myndighetene nevnt i nr. 4 bokstav a)–e) en begrunnet 

beslutning om den negative uttalelsen. 

Dersom en av myndighetene nevnt i nr. 4 bokstav a)–e) avgir en negativ uttalelse senest 30 dager etter at denne beslutningen er 

framlagt, og vedkommende myndighet fortsatt ønsker å gi tillatelse, kan hver myndighet som avga en negativ uttalelse, henvise 

saken til ESMA for å få bistand i henhold til artikkel 31 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Dersom saken ikke er avgjort senest 30 dager etter henvisningen til ESMA, skal vedkommende myndighet som ønsker å gi 

tillatelse, treffe en endelig beslutning og gi myndighetene nevnt i nr. 4 bokstav a)–e) en detaljert og skriftlig begrunnelse for sin 

beslutning. 

Dersom vedkommende myndighet ønsker å nekte tillatelse, skal saken ikke henvises til ESMA. 

Negative uttalelser skal inneholde en skriftlig, fullstendig og detaljert begrunnelse for hvorfor kravene fastsatt i denne 

forordning eller andre deler av unionsretten ikke er oppfylt. 

6. Dersom ESMA anser at vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 har gitt en tillatelse som kan være i strid med unionsretten, 

skal den handle i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

7. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene og EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å 

angi hvilke opplysninger verdipapirsentralen skal gi til vedkommende myndighet for å få de relevante tillatelsene til å yte 

banktjenester i tilknytning til oppgjør. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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. ESMA skal i nært samarbeid med ESSB-medlemmene og EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for 

å fastsette standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for samråd med myndighetene nevnt i nr. 4 før tillatelse gis. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 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 56 

Utvidelse av tilknyttede banktjenester 

1. En verdipapirsentral som har til hensikt å utvide de tilknyttede banktjenestene som den utpeker en kredittinstitusjon til å 

yte eller selv yter i henhold til artikkel 54, skal inngi en søknad om utvidelse til vedkommende myndighet i hjemstaten.  
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2. Søknaden om utvidelse skal omfattes av framgangsmåten i artikkel 55. 

Artikkel 57 

Tilbakekalling av tillatelse 

1. Uten at det berører eventuelle korrigerende tiltak eller tiltak i henhold til avdeling V, skal vedkommende myndighet i 

verdipapirsentralens hjemstat tilbakekalle tillatelsene omhandlet i artikkel 54 i følgende tilfeller: 

a) Dersom verdipapirsentralen ikke har gjort bruk av tillatelsen innen tolv måneder eller uttrykkelig har gitt avkall på 

tillatelsen, eller dersom den utpekte kredittinstitusjonen ikke har levert tjenester eller utøvd virksomhet i de foregående seks 

månedene. 

b) Dersom verdipapirsentralen har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige opplysninger eller andre ulovlige midler. 

c) Dersom verdipapirsentralen eller den utpekte kredittinstitusjonen ikke lenger oppfyller de vilkårene som gjaldt for 

tillatelsen, og ikke har truffet de korrigerende tiltakene som vedkommende myndighet har anmodet om, innen en fastsatt 

frist. 

d) Dersom verdipapirsentralen eller den utpekte kredittinstitusjonen har gjort seg skyldig i alvorlig og systematisk overtredelse 

av kravene fastsatt i denne forordning. 

2. Når vedkommende myndighet blir oppmerksom på en av omstendighetene omhandlet i nr. 1, skal den umiddelbart 

rådspørre myndighetene nevnt i artikkel 55 nr. 4 om nødvendigheten av å tilbakekalle tillatelsen. 

3. ESMA, enhver berørt myndighet i artikkel 12 nr. 1 bokstav a) og enhver myndighet nevnt i artikkel 60 nr. 1 eller 

myndighetene omhandlet i artikkel 55 nr. 4 kan når som helst anmode om at vedkommende myndighet i verdipapirsentralens 

hjemstat undersøker om verdipapirsentralen og eventuelt den utpekte kredittinstitusjonen fortsatt oppfyller vilkårene for 

tillatelsen. 

4. Vedkommende myndighet kan begrense tilbakekallingen til å omfatte en bestemt tjeneste eller virksomhet eller et bestemt 

finansielt instrument. 

5. En verdipapirsentral og den utpekte kredittinstitusjonen skal utarbeide, gjennomføre og opprettholde en egnet fram-

gangsmåte som sikrer et rettidig og ordnet oppgjør og at kunders og deltakeres eiendeler overføres til en annen oppgjørsagent i 

tilfelle av tilbakekalling av tillatelsen som omhandlet i nr. 1. 

Artikkel 58 

Register over verdipapirsentraler 

1. ESMA skal underrettes om beslutninger som tas av vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 54, 56 og 57. 

2. ESMA skal føre inn følgende opplysninger i registeret som den skal gjøre tilgjengelig på sitt nettsted i henhold til artikkel 

21 nr. 3: 

a) Navnet på alle verdipapirsentraler som har vært gjenstand for en beslutning i henhold til artikkel 54, 56 og 57. 

b) Navnet på alle utpekte kredittinstitusjoner. 

c) Listen over tilknyttede banktjenester som en utpekt kredittinstitusjon eller en verdipapirsentral med tillatelse i henhold til 

artikkel 54 har tillatelse til å yte til verdipapirsentralens deltakere.  
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3. Vedkommende myndigheter skal innen 16. desember 2014 underrette ESMA om hvilke enheter som yter tilknyttede 

banktjenester i henhold til kravene i nasjonal rett. 

Artikkel 59 

Tilsynskrav for kredittinstitusjoner eller verdipapirsentraler som har tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester 

1. En kredittinstitusjon som i henhold til artikkel 54 nr. 2 bokstav b) er utpekt til eller en verdipapirsentral som i henhold til 

artikkel 54 nr. 2 bokstav a) har tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester, skal yte bare de av tjenestene omhandlet i avsnitt C i 

vedlegget som er omfattet av tillatelsen. 

2. En kredittinstitusjon som i henhold til artikkel 54 nr. 2 bokstav b) er utpekt til eller en verdipapirsentral som i henhold til 

artikkel 54 nr. 2 bokstav a) har tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester, skal overholde all gjeldende og framtidig lovgivning 

som får anvendelse på kredittinstitusjoner. 

3. En kredittinstitusjon som i henhold til artikkel 54 nr. 2 bokstav b) er utpekt til eller en verdipapirsentral som i henhold til 

artikkel 54 nr. 2 bokstav a) har tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester, skal for hvert verdipapiroppgjørssystem oppfylle 

følgende særlige tilsynskrav når det gjelder kredittrisikoene som er knyttet til disse tjenestene: 

a) Den skal innføre et solid system for å håndtere de tilsvarende kredittrisikoene. 

b) Den skal hyppig og regelmessig identifisere kildene til slike kredittrisikoer, måle og overvåke tilsvarende kredittekspo-

neringer og anvende egnede risikostyringsverktøyer for å håndtere disse risikoene. 

c) Den skal ved hjelp av sikkerhetsstillelse og andre likeverdige økonomiske midler ha full dekning for tilsvarende 

kreditteksponeringer mot individuelle låntakende deltakere. 

d) Dersom sikkerhetsstillelse anvendes for å håndtere tilsvarende kredittrisikoer, skal den godta svært likvid sikkerhet med 

minimal kreditt- og markedsrisiko. Den kan anvende andre typer sikkerhet i særlige situasjoner dersom en egnet avkorting 

anvendes. 

e) Den skal fastsette og anvende tilstrekkelig forsiktige avkortinger og konsentrasjonsgrenser for verdien av sikkerhet som 

stilles for å dekke kreditteksponeringene nevnt i bokstav c), idet det tas hensyn til målet om å sikre at sikkerheten kan 

realiseres umiddelbart uten vesentlige negative virkninger på prisen. 

f) Den skal fastsette grenser for sine tilsvarende kreditteksponeringer. 

g) Den skal analysere og planlegge hvordan den skal behandle eventuelle gjenværende kreditteksponeringer, og vedta regler 

og framgangsmåter for å gjennomføre slike planer. 

h) Den skal gi kreditt bare til deltakere som har en kontantkonto hos den. 

i) Den skal innføre effektive framgangsmåter for tilbakebetaling av intradagkreditt og motvirke at det gis kreditt over natten, 

ved å ilegge straffegebyrer som har effektiv avskrekkende virkning. 

4. En kredittinstitusjon som i henhold til artikkel 54 nr. 2 bokstav b) er utpekt til eller en verdipapirsentral som i henhold til 

artikkel 54 nr. 2 bokstav a) har tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester, skal for hvert verdipapiroppgjørssystem oppfylle 

følgende særlige tilsynskrav når det gjelder likviditetsrisikoene som er knyttet til disse tjenestene: 

a) Den skal ha et solid system og verktøyer for å måle, overvåke og håndtere sin likviditetsrisiko, herunder intradaglik-

viditetsrisiko, for hver valuta i det verdipapiroppgjørssystemet som den er oppgjørsagent for.  
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b) Den skal løpende og rettidig, og minst en gang om dagen, måle og overvåke sine likviditetsbehov og sin beholdning av 

likvide eiendeler. I den forbindelse skal den fastsette verdien av sine tilgjengelige likvide eiendeler, idet det tas hensyn til 

egnede avkortinger for disse eiendelene. 

c) Den skal ha tilstrekkelige likvide midler i alle relevante valutaer for å sikre en rettidig yting av oppgjørstjenester under en 

lang rekke mulige stresscenarioer, herunder, men ikke begrenset til, den likviditetsrisikoen som oppstår dersom minst en av 

deltakerne, herunder dennes morforetak og datterforetak, som den har størst eksponering overfor, misligholder. 

d) Den skal redusere de tilsvarende likviditetsrisikoene med kvalifiserte likvide midler i hver valuta, for eksempel kontanter 

hos den utstedende sentralbanken og andre kredittverdige finansinstitusjoner, innvilget kreditt eller lignende ordninger og 

svært likvid sikkerhet eller investeringer som er lett tilgjengelige og kan omsettes i kontanter i henhold til en forhåndsavtalt 

og høyst pålitelig finansieringsordning selv under ekstreme, men mulige markedsvilkår, og den skal identifisere, måle og 

overvåke sin likviditetsrisiko som oppstår i forbindelse med de forskjellige finansinstitusjonene som den benytter for å 

håndtere likviditetsrisikoene. 

e) Når det anvendes forhåndsfastsatte finansieringsordninger, skal den velge bare kredittverdige finansinstitusjoner som 

likviditetstilbydere. Den skal fastsette og anvende egnede konsentrasjonsgrenser for hver av de tilsvarende likviditets-

tilbyderne, herunder for deres morforetak og datterforetak. 

f) Den skal gjennom regelmessig og omfattende stresstesting fastslå og kontrollere at de tilsvarende midlene er tilstrekkelige. 

g) Den skal analysere og planlegge hvordan den skal behandle en eventuell uforutsett og potensielt udekket likviditetsmangel, 

og vedta regler og framgangsmåter for å gjennomføre slike planer. 

h) Dersom det er praktisk mulig, og uten at det berører sentralbankens regler for kontoåpning, skal den ha tilgang til kontoer i 

sentralbanken og andre tjenester som ytes av sentralbanken, for å styrke sin håndtering av likviditetsrisiko, og kreditt-

institusjoner i Unionen skal deponere tilsvarende kontantbeholdninger på særlige kontoer i utstedende sentralbanker i 

Unionen. 

i) Den skal ha forhåndsfastsatte og svært pålitelige ordninger for å sikre at den til rett tid kan realisere sikkerhet som er stilt av 

en misligholdende kunde. 

j) Den skal regelmessig rapportere til myndighetene nevnt i artikkel 60 nr. 1 og offentliggjøre hvordan den måler, overvåker 

og håndterer sin likviditetsrisiko, herunder intradaglikviditetsrisiko. 

5. EBA skal i nært samarbeid med ESMA og ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med 

nærmere angivelse av rammene og verktøyene for overvåking, måling, håndtering, rapportering og offentliggjøring av kreditt- 

og likviditetsrisikoene omhandlet i nr. 3 og 4, herunder intradagrisikoer. Slike utkast til tekniske reguleringsstandarder skal, der 

det er relevant, tilpasses de tekniske reguleringsstandardene som er vedtatt i samsvar med artikkel 46 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 648/2012. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 18. juni 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–14 

i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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Artikkel 60 

Tilsyn med utpekte kredittinstitusjoner og verdipapirsentraler som har tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester 

1. Uten at det berører artikkel 17 og 22 i denne forordning, skal vedkommende myndigheter omhandlet i artikkel 4 nr. 1 

punkt 40 i forordning (EU) nr. 575/2013 være ansvarlige for at de utpekte kredittinstitusjonene og verdipapirsentraler som har 

tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester i henhold til denne forordning, får tillatelse som og føres tilsyn med som 

kredittinstitusjoner i henhold til vilkårene i forordning (EU) nr. 575/2013 og i direktiv 2013/36/EU. 

Vedkommende myndigheter omhandlet i første ledd skal også være ansvarlige for tilsynet med utpekte kredittinstitusjoner og 

verdipapirsentraler omhandlet i samme ledd med hensyn til deres oppfyllelse av tilsynskravene omhandlet i artikkel 59 i denne 

forordning. 

Vedkommende myndigheter omhandlet i første ledd skal regelmessig og minst en gang i året vurdere om den utpekte 

kredittinstitusjonen eller den verdipapirsentral som har tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester, overholder artikkel 59, og 

skal underrette vedkommende myndighet for verdipapirsentralen, som deretter skal underrette myndighetene omhandlet i 

artikkel 55 nr. 4 om resultatene av tilsynet i henhold til dette nummer, herunder om korrigerende tiltak eller sanksjoner. 

2. Vedkommende myndighet for verdipapirsentralen skal etter samråd med vedkommende myndighet som er omhandlet i  

nr. 1, minst en gang i året undersøke og vurdere følgende: 

a) I tilfellet omhandlet i artikkel 54 nr. 2 bokstav b), om alle nødvendige ordninger mellom de utpekte kredittinstitusjonene og 

verdipapirsentralen gjør det mulig for dem å oppfylle sine forpliktelser som fastsatt i denne forordning. 

b) I tilfellet omhandlet i artikkel 54 nr. 2 bokstav a), om ordningene som gjelder tillatelsen til å yte tilknyttede banktjenester, 

gjør det mulig for verdipapirsentralen å oppfylle sine forpliktelser som fastsatt i denne forordning. 

Vedkommende myndighet for verdipapirsentralen skal regelmessig og minst en gang i året underrette myndighetene omhandlet 

i artikkel 55 nr. 4 om resultatene av undersøkelsen og vurderingen i henhold til dette nummer, herunder om korrigerende tiltak 

eller sanksjoner. 

Dersom en verdipapirsentral utpeker en kredittinstitusjon som har tillatelse i henhold til artikkel 54, skal den for å verne 

deltakerne i de verdipapiroppgjørssystemene som den driver, sikre at kredittinstitusjonen som den utpeker, gir den tilgang til 

alle opplysninger som er nødvendige for anvendelsen av denne forordning, og den skal rapportere enhver overtredelse av denne 

bestemmelsen til vedkommende myndighet for verdipapirsentralen og til vedkommende myndigheter omhandlet i nr. 1. 

3. For å sikre et ensartet, formålstjenlig og effektivt tilsyn i Unionen for kredittinstitusjoner og verdipapirsentraler som har 

tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester, kan EBA i nært samarbeid med ESMA og ESSB-medlemmene utstede retningslinjer 

til vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

AVDELING V 

SANKSJONER 

Artikkel 61 

Administrative sanksjoner og andre tiltak 

1. Uten at det berører medlemsstatenes rett til å fastsette og ilegge strafferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene fastsette 

regler for og sikre at deres vedkommende myndigheter kan ilegge administrative sanksjoner og treffe andre tiltak som skal 

anvendes i tilfellene angitt i artikkel 63, overfor personer som er ansvarlige for overtredelser av bestemmelsene i denne 

forordning, og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de anvendes. Slike sanksjoner og andre tiltak skal være virkningsfulle, 

stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.  
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Medlemsstatene kan innen 18. september 2016 vedta ikke å fastsette regler for administrative sanksjoner som nevnt i første ledd 

dersom overtredelsene nevnt i samme ledd allerede er omfattet av strafferettslige sanksjoner i henhold til nasjonal rett. Dersom 

de vedtar dette, skal medlemsstatene gi Kommisjonen og ESMA nærmere opplysninger om de relevante delene av sin 

strafferett. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og ESMA om reglene nevnt i første ledd innen 18. september 2016. Medlems-

statene skal uten unødig opphold underrette Kommisjonen og ESMA om eventuelle senere endringer av dem. 

2. Vedkommende myndigheter skal kunne anvende administrative sanksjoner og andre tiltak overfor verdipapirsentraler, 

utpekte kredittinstitusjoner og, med forbehold for vilkår fastsatt i nasjonal rett på områder som ikke harmoniseres gjennom 

denne forordning, medlemmene av deres ledelsesorganer og enhver annen person som faktisk kontrollerer deres virksomhet, 

samt enhver annen juridisk eller fysisk person som i henhold til nasjonal rett er ansvarlig for en overtredelse. 

3. Ved utøvelsen av sin sanksjonsmyndighet i tilfellene som er angitt i artikkel 63, skal vedkommende myndigheter 

samarbeide nært for å sikre at de administrative sanksjonene og de andre tiltakene fører til ønskede resultater i samsvar med 

målene for denne forordning, og samordne sin innsats for å unngå dobbeltarbeid og overlapping når de anvender administrative 

sanksjoner og andre tiltak i saker på tvers av landegrensene i samsvar med artikkel 14. 

4. Dersom medlemsstatene i samsvar med nr. 1 har valgt å fastsette strafferettslige sanksjoner for overtredelser av 

bestemmelsene omhandlet i artikkel 63, skal de sikre at det er truffet egnede tiltak slik at vedkommende myndigheter har all 

nødvendig myndighet til å holde kontakt med rettsmyndigheter innenfor sin jurisdiksjon for å få særskilte opplysninger om 

etterforskning eller påbegynte straffesaker knyttet til mulige overtredelser av denne forordning, og gi andre vedkommende 

myndigheter og ESMA samme opplysninger slik at de kan oppfylle sin forpliktelse til å samarbeide med hverandre og med 

ESMA ved anvendelsen av denne forordning. 

5. Vedkommende myndigheter kan også samarbeide med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater for å lette 

inndrivelsen av overtredelsesgebyrer. 

6. Medlemsstatene skal årlig framlegge for ESMA sammenfattede opplysninger om alle ilagte sanksjoner og andre tiltak 

som er truffet i samsvar med nr. 1. ESMA skal offentliggjøre disse opplysningene i en årlig rapport. 

Dersom medlemsstatene i samsvar med nr. 1 har valgt å fastsette strafferettslige sanksjoner for overtredelser av bestemmelsene 

nevnt i artikkel 63, skal deres vedkommende myndigheter årlig gi ESMA anonymiserte og sammenfattede opplysninger om all 

utført strafferettslig etterforskning og alle ilagte strafferettslige sanksjoner. ESMA skal offentliggjøre opplysninger om ilagte 

strafferettslige sanksjoner i en årlig rapport. 

7. Når vedkommende myndighet offentliggjør en administrativ sanksjon, et forvaltningsmessig tiltak eller en strafferettslig 

sanksjon, skal den samtidig underrette ESMA om dette. 

8. Vedkommende myndigheter skal utføre sine oppgaver og utøve sin myndighet i samsvar med sine nasjonale rammer 

a) direkte, 

b) i samarbeid med andre myndigheter, 

c) på eget ansvar ved delegering til organer som har fått tildelt oppgaver i henhold til denne forordning, eller 

d) etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter.  
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Artikkel 62 

Offentliggjøring av beslutninger 

1. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter på sine offisielle nettsteder offentliggjør alle beslutninger om 

ilegging av administrative sanksjoner eller andre tiltak som er truffet som følge av overtredelser av denne forordning, uten 

unødig opphold etter at den personen som ilegges sanksjonen, er blitt underrettet om denne beslutningen. Offentliggjøringen 

skal inneholde minst opplysninger om overtredelsens type og art og identiteten til fysiske eller juridiske personer som er ilagt 

sanksjonen. 

Dersom beslutningen om å ilegge en sanksjon eller treffe et annet tiltak klages inn for de berørte rettsmyndighetene eller andre 

berørte myndigheter, skal vedkommende myndigheter omgående på sitt offisielle nettsted også offentliggjøre opplysninger om 

status for klagen og resultatet av den. Dessuten skal alle beslutninger om annullering av en tidligere beslutning om å ilegge en 

sanksjon eller treffe et tiltak, også offentliggjøres. 

Dersom vedkommende myndighet anser offentliggjøringen av de juridiske personenes identitet eller av de fysiske personenes 

personopplysninger for å være uforholdsmessig etter en individuell vurdering av forholdsmessigheten av offentliggjøring av 

slike opplysninger, eller dersom offentliggjøringen ville skade finansmarkedenes stabilitet eller en pågående gransking, skal 

vedkommende myndigheter sikre at vedkommende myndigheter enten 

a) utsetter offentliggjøringen av beslutningen om å ilegge sanksjonen eller treffe et annet tiltak inntil det ikke lenger er noen 

grunn til ikke å offentliggjøre den, 

b) offentliggjør beslutningen om å ilegge en sanksjon eller treffe et annet tiltak i anonymisert form på en måte som er i 

samsvar med nasjonal rett, dersom en slik anonym offentliggjøring sikrer et effektivt vern av personopplysningene, 

c) ikke offentliggjør beslutningen om å ilegge en sanksjon eller treffe et annet tiltak i det hele tatt dersom alternativene som 

angis i bokstav a) og b) ovenfor, anses som utilstrekkelige til å sikre 

i) at finansmarkedenes stabilitet ikke settes i fare, 

ii) at offentliggjøringen av slike beslutninger er forholdsmessig når det gjelder tiltak som anses å være av mindre 

betydning. 

Dersom det besluttes å offentliggjøre en sanksjon eller et annet tiltak i anonymisert form, kan offentliggjøringen av de relevante 

opplysningene utsettes i et rimelig tidsrom dersom det forventes at grunnene til at offentliggjøringen er anonym, vil bortfalle i 

løpet av dette tidsrommet. 

Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om alle administrative sanksjoner som de har ilagt, men som de i samsvar 

med tredje ledd bokstav c) ikke har offentliggjort, herunder eventuelle klager i denne forbindelse og resultatet av dem. 

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter mottar opplysninger om og den endelige dommen når strafferettslige 

sanksjoner ilegges, og at de oversender disse opplysningene til ESMA. ESMA skal forvalte en sentral database over sanksjoner 

som er meddelt den, utelukkende med sikte på utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter. Databasen skal 

være tilgjengelig bare for vedkommende myndigheter, og den skal oppdateres på grunnlag av opplysninger som gis av 

vedkommende myndigheter. 

2. Vedkommende myndigheter skal sikre at enhver offentliggjøring i samsvar med denne artikkel forblir på deres offisielle 

nettsted i minst fem år etter offentliggjøringen. Personopplysninger som offentliggjøres, skal bli liggende på vedkommende 

myndighets offisielle nettsted bare så lenge det er nødvendig, i samsvar med gjeldende personvernregler.  
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Artikkel 63 

Sanksjoner for overtredelser 

1. Denne artikkel får anvendelse på følgende bestemmelser i forordningen: 

a) Yting av tjenester angitt i avsnitt A, B og C i vedlegget i strid med artikkel 16, 25 og 54. 

b) Innhenting av tillatelsene som kreves i henhold til artikkel 16 og 54, ved hjelp av uriktige opplysninger eller andre ulovlige 

midler i henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) og artikkel 57 nr. 1 bokstav b). 

c) Verdipapirsentralers manglende overholdelse av kapitalkravet, i strid med artikkel 47 nr. 1. 

d) Verdipapirsentralers manglende overholdelse av de organisatoriske kravene, i strid med artikkel 26–30. 

e) Verdipapirsentralers manglende overholdelse av regler for god forretningsskikk, i strid med artikkel 32–35. 

f) Verdipapirsentralers manglende overholdelse av kravene til verdipapirsentraltjenester, i strid med artikkel 37–41. 

g) Verdipapirsentralers manglende overholdelse av tilsynskravene, i strid med artikkel 43–47. 

h) Verdipapirsentralers manglende overholdelse av kravene til forbindelser mellom verdipapirsentraler, i strid med artikkel 48. 

i) Verdipapirsentralers ubegrunnede avslag på forskjellige typer tilgang, i strid med artikkel 49–53. 

j) Utpekte kredittinstitusjoners manglende overholdelse av de særlige tilsynskravene for kredittrisikoer, i strid med artikkel 59 

nr. 3. 

k) Utpekte kredittinstitusjoners manglende overholdelse av særlige tilsynskrav for likviditetsrisikoer, i strid med artikkel 59 

nr. 4. 

2. Uten at det berører vedkommende myndigheters tilsynsmyndighet, skal vedkommende myndigheter dersom det 

forekommer en overtredelse som omhandlet i denne artikkel, i samsvar med nasjonal rett ha myndighet til minst å ilegge 

følgende administrative sanksjoner og treffe andre tiltak: 

a) En offentlig erklæring som angir navnet på personen som er ansvarlig for overtredelsen, og typen overtredelse, i samsvar 

med artikkel 62. 

b) Et pålegg der det kreves at personen som er ansvarlig for overtredelsen, sørger for at atferden opphører og ikke gjentas. 

c) Tilbakekalling av tillatelsene som er gitt i henhold til artikkel 16 eller 54, i samsvar med artikkel 20 eller 57. 

d) Et midlertidig eller, ved gjentatte alvorlige overtredelser, permanent forbud for et medlem av institusjonens ledelsesorgan 

eller for enhver annen fysisk person som holdes ansvarlig, mot å utøve ledelsesfunksjoner i institusjonen. 

e) Administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst det dobbelte av oppnådd fortjeneste som følge av 

overtredelsen, når det er mulig å fastsette disse beløpene.  
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f) For en fysisk person, administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst 5 millioner euro eller, i 

medlemsstater som ikke har euro som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta på datoen for vedtakelse av denne 

forordning. 

g) For en juridisk person, administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst 20 millioner euro eller inntil 

10 % av den juridiske personens samlede årsomsetning i henhold til siste tilgjengelige regnskap godkjent av ledelses-

organet; dersom den juridiske personen er et morforetak eller et datterforetak av det morforetaket som skal utarbeide 

konsernregnskaper i henhold til direktiv 2013/34/EU, skal relevant samlet årsomsetning være den samlede årsomsetningen 

eller tilsvarende type inntekt etter relevante regnskapsdirektiver i henhold til siste tilgjengelige konsoliderte regnskap 

godkjent av det overordnede morforetakets ledelsesorgan. 

3. Vedkommende myndigheter kan ha annen sanksjonsmyndighet i tillegg til den som er omhandlet i nr. 2, og kan fastsette 

høyere administrative overtredelsesgebyrer enn angitt i nevnte nummer. 

Artikkel 64 

Effektiv anvendelse av sanksjoner 

Medlemsstatene skal, når de bestemmer typen av og nivået på administrative sanksjoner eller andre tiltak, sikre at ved-

kommende myndigheter 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 ansvarlig 

juridisk persons samlede omsetning eller av en ansvarlig fysisk persons årsinntekt, 

d) størrelsen på den fortjenesten som er oppnådd, det tapet som er unngått av personen som er ansvarlig for overtredelsen, 

eller det tapet som er påført tredjeparter som følge av 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, 

f) tidligere overtredelser begått av personen som er ansvarlig for overtredelsen. 

Artikkel 65 

Rapportering av overtredelser 

1. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter innfører effektive ordninger for å oppmuntre til rapportering til 

vedkommende myndigheter av mulige eller faktiske overtredelser av denne forordning. 

2. Ordningene nevnt i nr. 1 skal minst omfatte 

a) særlige framgangsmåter for mottak og gransking av rapporter om mulige eller faktiske overtredelser og oppfølging av dem, 

herunder etablering av sikre kommunikasjonskanaler for slik rapportering, 

b) passende vern av arbeidstakere i institusjoner som rapporterer om mulige eller faktiske overtredelser som er begått i 

institusjonen, i det minste mot gjengjeldelse, forskjellsbehandling eller andre typer urettferdig behandling, 

c) vern av personopplysninger både for den personen som rapporterer om mulige eller faktiske overtredelser, og den fysiske 

personen som angivelig er ansvarlig for overtredelsen, i samsvar med prinsippene fastsatt i direktiv 95/46/EF,  
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d) vern av identiteten til både den personen som rapporterer om overtredelsene, og den fysiske personen som angivelig er 

ansvarlig for en overtredelse, på ethvert trinn i saken, med mindre offentliggjøring kreves i henhold til nasjonal rett i 

forbindelse med ytterligere gransking eller etterfølgende forvaltningssak eller rettergang. 

3. Medlemsstatene skal kreve at institusjonene har innført egnede framgangsmåter som arbeidstakerne kan følge når de 

rapporterer om mulige eller faktiske overtredelser internt gjennom en særskilt, uavhengig og selvstendig kanal. 

En slik kanal kan også opprettes gjennom ordninger avtalt mellom partene i arbeidslivet. Samme vern som i nr. 2 bokstav b), c) 

og d) får anvendelse. 

Artikkel 66 

Klageadgang 

Medlemsstatene skal sikre at beslutninger og tiltak som treffes i henhold til denne forordning, er behørig begrunnet og kan 

prøves for en domstol. Retten til domstolsbehandling får anvendelse dersom det ikke er tatt en beslutning innen seks måneder 

etter innlevering av en søknad om tillatelse som inneholder alle opplysninger som kreves i henhold til gjeldende bestemmelser. 

AVDELING VI 

DELEGERING AV MYNDIGHET, GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET, OVERGANGS-, ENDRINGS- OG 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 67 

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 delegerte rettsakter nevnt i artikkel 2 nr. 2, artikkel 7 nr. 14 og artikkel 24 nr. 7 gis Kommisjonen 

på ubestemt tid fra 17. september 2014. 

3. Den delegerte myndighet nevnt i artikkel 2 nr. 2, artikkel 7 nr. 14 og artikkel 24 nr. 7 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. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, 

eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. 

4. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 2 nr. 2, artikkel 7 nr. 14 og artikkel 24 nr. 7 trer i kraft bare dersom 

verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte frist har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med tre måneder. 

Artikkel 68 

Komitéframgangsmåte 

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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Artikkel 69 

Overgangsbestemmelser 

1. Vedkommende myndigheter skal innen 16. desember 2014 underrette ESMA om de institusjonene som utøver virksomhet 

som verdipapirsentraler. 

2. Verdipapirsentraler skal søke om alle tillatelser som kreves i henhold til denne forordning, og skal underrette de relevante 

forbindelsene mellom verdipapirsentraler innen seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for alle tekniske reguleringsstandarder 

vedtatt i henhold til artikkel 17, 26, 45, 47 og 48 samt, når det er relevant, artikkel 55 og 59. 

3. En tredjestatsverdipapirsentral skal innen seks måneder etter det som inntreffer senest av enten ikrafttredelsesdatoen for 

de tekniske reguleringsstandardene vedtatt i henhold til artikkel 12, 17, 25, 26, 45, 47 og 48 samt, når det er relevant, artikkel 

55 og 59 eller datoen for gjennomføringsbeslutningen omhandlet i artikkel 25 nr. 9, søke om anerkjennelse fra ESMA dersom 

den har til hensikt å yte sine tjenester i henhold til artikkel 25. 

4. Inntil det i henhold til denne forordning er truffet en beslutning om tillatelse til eller anerkjennelse av verdipapirsentraler 

og av deres virksomhet, herunder forbindelser mellom verdipapirsentraler, får de respektive nasjonale reglene om tillatelse til 

og anerkjennelse av verdipapirsentraler fortsatt anvendelse. 

5. Verdipapirsentraler som drives av enhetene omhandlet i artikkel 1 nr. 4, skal oppfylle kravene i denne forordning senest et 

år etter ikrafttredelsesdatoen for de tekniske reguleringsstandardene nevnt i nr. 2. 

Artikkel 70 

Endringer i direktiv 98/26/EF 

I direktiv 98/26/EF gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 2 bokstav a) første ledd tredje strekpunkt skal lyde: 

«—  som med atterhald for andre, strengare vilkår for allmenn bruk som er fastsette i den nasjonale lovgjevinga, vert kalla 

eit system, og som Den europeiske verdipapir- og marknadstilsynsstyresmakta har fått melding om frå den 

medlemsstaten som har den lovgjevinga som skal gjelde, etter at denne medlemsstaten har gjort seg viss på at reglane 

for systemet er føremålstenlege.» 

2) I artikkel 11 skal nytt nr. 3 lyde: 

«3.  Medlemsstatane skal innan 18. mars 2015 vedta og kunngjere dei tiltaka som er naudsynte for å rette seg etter 

artikkel 2 bokstav a) første leddet tredje strekpunktet, og gje Kommisjonen melding om dei.» 

Artikkel 71 

Endringer i direktiv 2014/65/EU 

I direktiv 2014/65/EU gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 2 nr. 1 bokstav o) skal lyde: 

«o)  verdipapirsentraler, unntatt som fastsatt i artikkel 73 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014(*). 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør 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 (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1).»  
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2) I artikkel 4 nr. 1 skal nytt punkt lyde: 

«64) «verdipapirsentral» en verdipapirsentral som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 1 i forordning (EU) nr. 909/2014.». 

3) I avsnitt B i vedlegg I skal nr. 1 lyde: 

«1)  Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter for kunders regning, herunder depotvirksomhet og tilknyttede 

tjenester som likviditetsstyring / forvaltning av sikkerheter, unntatt levering og vedlikehold av verdipapirkontoer på 

øverste nivå («sentral kontoføringstjeneste»), som omhandlet i avsnitt A nr. 2 i vedlegget til forordning (EU)  

nr. 909/2014.» 

Artikkel 72 

Endring av forordning (EU) nr. 236/2012 

Artikkel 15 i forordning (EU) nr. 236/2012 utgår. 

Artikkel 73 

Anvendelse av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 

Det skal ikke kreves at verdipapirsentraler som har tillatelse i henhold til artikkel 16 i denne forordning, skal ha tillatelse i 

henhold til direktiv 2014/65/EU for å yte de tjenestene som er uttrykkelig oppført i avsnitt A og B i vedlegget til denne 

forordning. 

Dersom en verdipapirsentral som har tillatelse i henhold til artikkel 16 i denne forordning, yter en eller flere investerings-

tjenester eller utøver en eller flere typer investeringsvirksomhet i tillegg til de tjenestene som er uttrykkelig oppført i avsnitt A 

og B i vedlegget til denne forordning, får direktiv 2014/65/EU, unntatt artikkel 5–8, artikkel 9 nr. 1, 2, 4, 5 og 6 og  

artikkel 10–13, og forordning (EU) nr. 600/2014 anvendelse. 

Artikkel 74 

Rapportering 

1. ESMA skal i samarbeid med EBA og vedkommende myndigheter og berørte myndigheter framlegge årlige rapporter for 

Kommisjonen med vurderinger av utviklingstendenser, potensielle risikoer og sårbarhet og om nødvendig med anbefalinger om 

forebyggende eller korrigerende tiltak på markedene for tjenester som omfattes av denne forordning. Disse rapportene skal 

minst inneholde en vurdering av følgende: 

a) Oppgjørseffektiviteten ved transaksjoner innenlands og over landegrensene for hver medlemsstat basert på antall tilfeller av 

og volumet av manglende oppgjør, verdien av overtredelsesgebyrer omhandlet i artikkel 7 nr. 2, antallet og volumet av 

dekningskjøp omhandlet i artikkel 7 nr. 3 og 4 og alle andre relevante kriterier. 

b) Sanksjoners hensiktsmessighet ved manglende oppgjør, særlig behovet for ytterligere fleksibilitet i forbindelse med 

sanksjoner knyttet til manglende oppgjør i forbindelse med illikvide finansielle instrumenter som omhandlet i artikkel 7  

nr. 4. 

c) Omfanget av oppgjør som foretas utenfor verdipapiroppgjørssystemene som drives av verdipapirsentraler, basert på antallet 

og volumet av transaksjoner på grunnlag av opplysningene som er mottatt i henhold til artikkel 9, og alle andre relevante 

kriterier. 

d) Tjenesteyting over landegrensene som omfattes av denne forordning, basert på antallet og typer av forbindelser mellom 

verdipapirsentraler, antallet utenlandske deltakere i verdipapiroppgjørssystemene som drives av verdipapirsentraler, antallet 

og volumet av transaksjoner som omfatter slike deltakere, antallet utenlandske utstedere som registrerer sine verdipapirer 

hos en verdipapirsentral i samsvar med artikkel 49, og alle andre relevante kriterier.  
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e) Behandlingen av anmodninger om tilgang i henhold til artikkel 49, 52 og 53 for å finne grunnene til avslag på anmodninger 

om tilgang fra verdipapirsentraler, sentrale motparter og handelsplasser, tendenser med hensyn til slike avslag og metoder 

for å redusere de identifiserte risikoene i framtiden slik at tilgang kan gis, samt eventuelle andre vesentlige hindringer for 

konkurransen mellom finansielle etterhandelstjenester. 

f) Behandlingen av søknader inngitt i henhold til framgangsmåtene i artikkel 23 nr. 3–7 og artikkel 25 nr. 4–10. 

g) Dersom det er relevant, resultatene av fagfellevurderingen av grensekryssende tilsyn i henhold til artikkel 24 nr. 6 og 

hvorvidt hyppigheten av slike vurderinger kan reduseres i framtiden, herunder en angivelse av om slike resultater tyder på 

at det er behov for mer formelle tilsynskollegier. 

h) Anvendelsen av medlemsstatenes regler for sivilrettslig ansvar for tap forårsaket av verdipapirsentraler. 

i) Framgangsmåtene og vilkårene for å gi verdipapirsentralene tillatelse til å utpeke kredittinstitusjoner til å yte eller til selv å 

yte tilknyttede banktjenester i samsvar med artikkel 54 og 55, herunder en vurdering av hvordan en slik yting kan påvirke 

den finansielle stabiliteten og konkurransen i forbindelse med oppgjør og tilknyttede banktjenester i Unionen. 

j) Anvendelsen av reglene i artikkel 38 om beskyttelse av deltakernes og deres kunders verdipapirer, særlig reglene i artikkel 

38 nr. 5. 

k) Anvendelsen av sanksjonene, og særlig behovet for ytterligere harmonisering av de administrative sanksjonene som er 

fastsatt for overtredelse av kravene i denne forordning. 

2. Rapportene omhandlet i nr. 1 omfatter et kalenderår og skal framlegges for Kommisjonen innen 30. april i det påfølgende 

kalenderåret. 

Artikkel 75 

Gjennomgåelse 

Innen 18. september 2019 skal Kommisjonen gjennomgå denne forordning på nytt og utarbeide en generell rapport om den. 

Denne rapporten skal særlig vurdere spørsmålene i artikkel 74 nr. 1 bokstav a)–k), spørsmålet om hvorvidt det finnes andre 

vesentlige hindringer for konkurransen i forbindelse med de tjenestene som omfattes av denne forordning, som ikke er håndtert 

i tilstrekkelig omfang, og spørsmålet om hvorvidt det er behov for ytterligere tiltak for å begrense virkningene for 

skattebetalerne av verdipapirsentralers mislighold. Kommisjonen skal framlegge rapporten for Europaparlamentet og Rådet, 

eventuelt sammen med hensiktsmessige forslag. 

Artikkel 76 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

2. Artikkel 3 nr. 1 får anvendelse fra 1. januar 2023 for omsettelige verdipapirer som er utstedt etter den datoen, og fra  

1. januar 2025 for alle omsettelige verdipapirer. 

3. Artikkel 5 nr. 2 får anvendelse fra 1. januar 2015. 

For en handelsplass som har tilgang til en verdipapirsentral som omhandlet i artikkel 30 nr. 5, får artikkel 5 nr. 2, som unntak 

fra første ledd i dette nummer, anvendelse minst seks måneder før en slik verdipapirsentral utkontrakterer sin virksomhet til den 

berørte offentlige enheten, og i alle tilfeller fra 1. januar 2016. 
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4. Oppgjørsdisiplintiltakene omhandlet i artikkel 6 nr. 1–4 får anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen for den delegerte 

rettsakten som Kommisjonen vedtar i henhold til artikkel 6 nr. 5. 

5. Oppgjørsdisiplintiltakene omhandlet i artikkel 7 nr. 1–13 og endringen fastsatt i artikkel 72 får anvendelse fra 

ikrafttredelsesdatoen for den delegerte rettsakten som Kommisjonen vedtar i henhold til artikkel 7 nr. 15. 

En MHF som oppfyller kriteriene i artikkel 33 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU, skal være omfattet av artikkel 7 nr. 3 annet ledd i 

denne forordning 

a) til det er tatt en endelig beslutning om dens søknad om registrering i henhold til artikkel 33 i direktiv 2014/65/EU, eller 

b) dersom en MHF ikke har søkt om registrering i henhold til artikkel 33 i direktiv 2014/65/EU, til 13. juni 2017. 

6. Rapporteringstiltakene omhandlet i artikkel 9 nr. 1 får anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen for den gjennomførings-

rettsakten som Kommisjonen vedtar i henhold til artikkel 9 nr. 3. 

7. 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. 

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

Utferdiget i Brussel 23. juli 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ S. GOZI 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

LISTE OVER TJENESTER 

AVSNITT A 

Verdipapirsentralers hovedtjenester 

1. Første innføring av verdipapirer i et kontobasert registreringssystem («notarialtjeneste»). 

2. Levering og vedlikehold av verdipapirkontoer på øverste nivå («sentral kontoføringstjeneste»). 

3. Drift av et verdipapiroppgjørssystem («oppgjørstjeneste»). 

AVSNITT B 

Verdipapirsentralers tilleggstjenester som ikke medfører kreditt- eller likviditetsrisiko 

Tjenester som ytes av verdipapirsentraler, og som bidrar til å øke verdipapirmarkedenes sikkerhet, effektivitet og gjennom-

siktighet, herunder, men ikke begrenset til, følgende: 

1.  Tjenester knyttet til oppgjørstjenesten, for eksempel 

a) organisering av en ordning for verdipapirlån, som formidler mellom deltakere i et verdipapiroppgjørssystem, 

b) forvaltning av sikkerheter, som formidler for deltakere i et verdipapiroppgjørssystem, 

c) avstemming av oppgjør, videresending av ordrer, handelsbekreftelse og handelskontroll. 

2.  Tjenester knyttet til notarialtjenester og sentrale kontoføringstjenester, for eksempel 

a) tjenester knyttet til aksjeeierregistre, 

b) håndtering av foretakshendelser, herunder skatt, generalforsamlinger og opplysningstjenester, 

c) tjenester i forbindelse med nyutstedelser, herunder tildeling og håndtering av ISIN-koder og lignende koder, 

d) videresending av ordrer og ordrebehandling, innkreving og behandling av gebyrer samt tilknyttet rapportering. 

3.  Opprettelse av forbindelser mellom verdipapirsentraler, levering, forvaltning eller drift av verdipapirkontoer i forbindelse 

med oppgjørstjenester, forvaltning av sikkerheter og andre tilknyttede tjenester. 

4.  Alle andre tjenester, for eksempel 

a) generell forvaltning av sikkerheter, som formidler, 

b) lovpålagt rapportering, 

c) levering av opplysninger, data og statistikker til markedsundersøkelsesbyråer / statistikkbyråer eller andre statlige eller 

mellomstatlige enheter, 

d) IT-tjenester. 

AVSNITT C 

Tilknyttede banktjenester 

Banktjenester som er direkte knyttet til hovedtjenester eller tilleggstjenester oppført i avsnitt A og B, for eksempel 

a) levering av kontantkontoer for og mottak av innskudd fra deltakere i et verdipapiroppgjørssystem og innehavere av verdipa-

pirkontoer, i tråd med nr. 1 i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU, 
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b) yting av kontantlån som skal tilbakebetales senest følgende bankdag, utlån av kontanter til forhåndsfinansiering av foretaks-

hendelser og utlån av verdipapirer til innehavere av verdipapirkontoer, i tråd med nr. 2 i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU, 

c) betalingstjenester som omfatter behandling av kontanttransaksjoner og valutatransaksjoner, i tråd med nr. 4 i vedlegg I til 

direktiv 2013/36/EU, 

d) garantier og forpliktelser i forbindelse med ut- og innlån av verdipapirer, i tråd med nr. 6 i vedlegg I til direktiv 

2013/36/EU, 

e) likviditetsaktiviteter som omfatter valuta og omsettelige verdipapirer i forbindelse med forvaltning av deltakernes 

kreditsaldoer, i tråd med nr. 7 bokstav b) og e) i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/911 

av 9. juni 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til formen på og innholdet i beskrivelsen 

av avtaler om konsernintern finansiell støtte i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 

om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og 

verdipapirforetak(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 

2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 26 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Avdeling II kapittel III i direktiv 2014/59/EU inneholder regler for avtaler om konsernintern finansiell støtte som 

muliggjør finansiell støtte mellom en morinstitusjon i Unionen eller en enhet nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 

d) i direktiv 2014/59/EU og datterforetak i andre medlemsstater eller tredjestater som er institusjoner eller 

finansinstitusjoner som omfattes av det konsoliderte tilsynet med morforetaket, forutsatt at enheten som mottar støtten, 

oppfyller vilkårene for tidlig inngrep. Dette gir mulighet for overføring av midler i en situasjon der et konsernforetak er i 

alvorlige vanskeligheter. For å kunne treffe velbegrunnede investeringsbeslutninger har kreditorer og investorer behov 

for gjennomsiktighet når det gjelder risikoene og de potensielle forpliktelsene som følger av slike avtaler, og 

mulighetene for gjenoppretting av konsernet som følge av støtteavtalen. Avtalen bør derfor være i en form som er lett 

tilgjengelig for offentligheten, akkurat som med finansregnskaper. 

2) De alminnelige vilkårene i avtaler om konsernintern finansiell støtte som skal offentliggjøres, bør inneholde relevante 

opplysninger som f.eks. det høyeste støttebeløpet, prinsippene for beregning av vederlaget for ytelse av støtten, en 

generell beskrivelse av løpetidsprofilen og den maksimale løpetiden for lån som gis som støtte. Ved offentliggjøring bør 

det imidlertid tas hensyn til kravet om fortrolig behandling av mer spesifikke opplysninger. 

3) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

har framlagt for Kommisjonen. 

4) Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder 

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(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Offentliggjøringens form 

Hver institusjon som er part i en avtale om konsernintern finansiell støtte som er inngått i henhold til artikkel 19 i direktiv 

2014/59/EU, skal offentliggjøre opplysningene angitt i artikkel 2 i denne forordning på sitt nettsted i en form som sikrer tilgang 

for offentligheten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 10.6.2016, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2019 av  

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

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 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). 

2020/EØS/36/41 
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Dersom institusjonen offentliggjør konsernets finansregnskap, skal opplysningene offentliggjøres i samme form som de ikke-

kvantitative opplysningene som inngår i finansregnskapet. 

Artikkel 2 

Vilkår som skal offentliggjøres 

1.  Institusjonene skal minst offentliggjøre følgende opplysninger: 

a)  Navnene på konsernforetakene som er part i avtalen om konsernintern finansiell støtte. 

b)  Hvilken form støtten kan ha. 

c)  Dersom det dreier seg om lån, hvilke formål den lånte kapitalen kan brukes til. 

d)  Dersom det dreier seg om garantier, hvilke transaksjoner og tredjeparter som eventuelt omfattes. 

e)  I hvilken utstrekning avtalepartenes plikt til å yte konsernintern finansiell støtte og rett til å motta konsernintern finansiell 

støtte er gjensidig; dersom avtalen ikke er fullt ut gjensidig, skal det i opplysningene skilles mellom de forskjellige partene 

med utgangspunkt i de forskjellige avtalevilkårene. 

f)  Grensene for konsernintern finansiell støtte som gjelder for hver form for støtte som omfattes av avtalen om finansiell 

støtte. 

g)  Prinsippene for beregning av vederlaget for ytelse av konsernintern finansiell støtte, og hvordan de henger sammen med 

markedsvilkårene på tidspunktet for støtten. 

h)  En generell beskrivelse av prioriteten, løpetidsprofilen og den maksimale løpetiden for eventuelle lån som gis som støtte. 

i)  En generell beskrivelse av eventuelle andre tilbakebetalingsforpliktelser. 

j)  En generell beskrivelse av de omstendighetene eller indikatorene knyttet til mottakende enhet og ytende enhet som utløser 

støtten. 

k)  En generell beskrivelse av sikkerhetsstillelse og marginkrav. 

Offentliggjøringen skal omfatte opplysninger som gjelder det berørte konsernforetaket, herunder opplysninger om vilkår i avtalen 

som gjelder andre konsernforetak, dersom offentliggjøring av disse opplysningene kan påvirke det berørte konsernforetaket. 

Ved opplysninger som ikke er relevante, angis «ikke relevant». 

2.  Offentliggjøringen skal følges av en erklæring om at ytelsen av den finansielle støtten er underlagt vilkårene i artikkel 23 i 

direktiv 2014/59/EU og vedkommende myndighets rett til å forby eller begrense den i henhold til artikkel 25 i direktiv 

2014/59/EU. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/507 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1712 

av 7. juni 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 

krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som 

spesifiserer et minstesett av opplysninger om finansielle kontrakter som skal inngå i de detaljerte registrene, og under 

hvilke omstendigheter kravet bør pålegges(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 

2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 71 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre at vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene lett kan få tilgang til opplysninger om 

finansielle kontrakter som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 100 i direktiv 2014/59/EU dersom den gjeldende krisehåndte-

ringsplanen eller konsernkrisehåndteringsplanen åpner for krisehåndteringstiltak overfor en institusjon eller et foretak nevnt 

i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i direktiv 2014/59/EU, bør disse myndighetene kreve at institusjoner eller foretak 

løpende registrerer et minstesett av opplysninger om slike kontrakter. Dette bør skje uten at det påvirker vedkommende 

myndigheters eller krisehåndteringsmyndighetenes mulighet til å kreve at det føres ytterligere opplysninger i detaljerte 

registre over finansielle kontrakter, og til å pålegge andre institusjoner eller foretak nevnt artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 

d) i direktiv 2014/59/EU slike krav når det er nødvendig for å sikre omfattende og effektiv planlegging. 

2) Det bør klart defineres hvilket minstesett av opplysninger som de relevante institusjonene eller foretakene skal føre i 

detaljerte registre over finansielle kontrakter. Dette bør imidlertid ikke påvirke vedkommende myndigheters og 

krisehåndteringsmyndighetenes rett til å bruke det som en mal eller til å angi i hvilket format de ønskede opplysningene 

bør framlegges innen den fristen som er fastsatt i anmodningen. 

3) For å unngå misforståelser bør det kravet som pålegges relevante institusjoner og foretak om å føre detaljerte registre 

over finansielle kontrakter, ikke påvirke vedkommende myndigheters og krisehåndteringsmyndighetenes rett til å 

anmode om nødvendige opplysninger fra transaksjonsregistre i samsvar med artikkel 81 i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 648/2012(2) og artikkel 71 nr. 7 i direktiv 2014/59/EU.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 258 av 24.9.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2019 av  

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

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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4) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

5) Den europeiske banktilsynsmyndighet 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: 

Artikkel 1 

Kravet om å føre detaljerte registre over finansielle kontrakter 

1.  Vedkommende myndighet eller krisehåndteringsmyndigheten skal kreve at en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 

nr. 1 bokstav b), c) eller d) i direktiv 2014/59/EU fører detaljerte registre over finansielle kontrakter dersom krisehåndte-

ringsplanen eller konsernkrisehåndteringsplanen åpner for krisehåndteringstiltak overfor den aktuelle institusjonen eller det 

aktuelle foretaket når vilkårene for krisehåndtering er oppfylt. 

2.  Dersom det er nødvendig for å sikre en helhetlig og effektiv planlegging, kan vedkommende myndigheter og krisehåndte-

ringsmyndighetene pålegge institusjoner eller foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i direktiv 2014/59/EU som 

ikke er omfattet av nr. 1 i denne artikkel, kravene nevnt i samme nummer. 

Artikkel 2 

Minstesett av opplysninger om finansielle kontrakter som skal inngå i de detaljerte registrene 

1.  En institusjon eller et foretak som har plikt til å føre detaljerte registre over finansielle kontrakter i henhold til artikkel 1, 

skal for hver finansielle kontrakt i sine registre løpende registrere det minstesettet av opplysninger som er oppført i vedlegget. 

2.  Institusjonen eller foretaket nevnt i nr. 1 skal på anmodning fra vedkommende myndighet eller krisehåndte-

ringsmyndigheten gi den anmodende myndigheten tilgang til og oversende de ønskede opplysningene om finansielle kontrakter 

innen fristen fastsatt i anmodningen. 

3.  Dersom et opplysningsfelt oppført i vedlegget ikke får anvendelse på en viss type finansielle kontrakter, og institusjonen 

eller foretaket nevnt i nr. 1 kan dokumentere dette overfor vedkommende myndighet eller krisehåndteringsmyndigheten, skal 

opplysningene for dette feltet unntas fra kravet i artikkel 1. 

Artikkel 3 

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

  

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

Utferdiget i Brussel 7. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Minstesett av opplysninger om finansielle kontrakter som skal inngå i de detaljerte registrene 

 Felt 
Beskrivelse av opplysningene som skal føres i detaljerte registre over finansielle 

kontrakter 

 Avsnitt 1 – Partene i den finansielle kontrakten 

1 Tidsstempel for registrering Dato og klokkeslett for registreringen. 

2 Type ID for den rapporterende 

motparten 

Type kode som brukes til å identifisere den rapporterende motparten. 

3 Den rapporterende motpartens ID Entydig kode (identifikator for juridisk enhet (LEI), dersom den er tilgjengelig) 

som identifiserer den rapporterende motparten. 

4 Type ID for den andre motparten Type kode som brukes til å identifisere den andre motparten. 

5 Den andre motpartens ID Entydig kode (LEI, dersom den er tilgjengelig) som identifiserer den andre 

motparten i den finansielle kontrakten. Dette feltet skal fylles ut fra den 

rapporterende motpartens synsvinkel. Dersom det dreier seg om en fysisk 

person, skal en kundekode konsekvent benyttes. 

6 Den rapporterende motpartens navn Den rapporterende motpartens foretaksnavn. 

Dette feltet kan stå tomt dersom LEI er benyttet for å identifisere den 

rapporterende motparten. 

7 Den rapporterende motpartens hjem-

sted 

Opplysninger om den rapporterende motpartens forretningskontor, med 

fullstendig adresse, by og stat. 

Dette feltet kan stå tomt dersom LEI er benyttet for å identifisere den 

rapporterende motparten. 

8 Den andre motpartens stat Landkoden for staten der den andre motparten har sitt forretningskontor, eller 

bostedsstat dersom den andre motparten er en fysisk person. 

9 Lovvalg Angi hvilket lovverk som gjelder for den finansielle kontrakten. 

10 Avtalemessig anerkjennelse – Ned-

skrivnings- og konverteringsfull-

makter (bare for kontrakter som er 

underlagt lovgivningen i en tredje-

stat som er omfattet av avtalevilkå-

ret i artikkel 55 nr. 1 første ledd i 

direktiv 2014/59/EU) 

Det avtalevilkåret som kreves i henhold til artikkel 55 nr. 1 i direktiv 

2014/59/EF. 

Når et slikt avtalevilkår inngår i en rammeavtale og gjelder for alle handler som 

omfattes av nevnte rammeavtale, kan det registreres på rammeavtalenivå. 

11 Avtalemessig anerkjennelse – Mid-

lertidig utsettelse av hevingsretten 

(bare for kontrakter som er 

underlagt lovgivningen i en tredje-

stat) 

Avtalevilkåret som innebærer at kreditor eller en avtalepart som skaper 

forpliktelsen, anerkjenner en medlemsstats krisehåndteringsmyndighets 

fullmakt til midlertidig å utsette hevingsretten. 

Når et slikt avtalevilkår inngår i en rammeavtale og gjelder for alle handler som 

omfattes av nevnte rammeavtale, kan det registreres på rammeavtalenivå. 
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 Felt 
Beskrivelse av opplysningene som skal føres i detaljerte registre over finansielle 

kontrakter 

12 Avtalemessig anerkjennelse – 

Krisehåndteringsfullmakter (bare 

for kontrakter som er underlagt 

lovgivningen i en tredjestat) 

Det eventuelle avtalevilkåret som innebærer at kreditor eller en avtalepart som 

skaper forpliktelsen, anerkjenner en medlemsstats krisehåndteringsmyndighets 

fullmakt til å anvende andre krisehåndteringsfullmakter enn dem som er 

identifisert i felt 10 og 11. 

Når et slikt avtalevilkår inngår i en rammeavtale og gjelder for alle handler som 

omfattes av nevnte rammeavtale, kan det registreres på rammeavtalenivå. 

13 Hovedforretningsområder Oppgi eventuelt hvilke hovedforretningsområder den finansielle kontrakten 

gjelder. 

14 Kontraktens verdi Verdsetting til markedsverdi av den finansielle kontrakten eller verdsetting til 

modellverdi i henhold til artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012 og 

rapportert i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 og delegerte 

forordninger og gjennomføringsforordninger vedtatt i henhold til den. Den 

sentrale motpartens verdsetting skal legges til grunn for en transaksjon som er 

clearet. 

15 Verdiens valuta Den valutaen som er benyttet ved verdsettingen av den finansielle kontrakten. 

16 Tidsstempel for verdsetting Dato og klokkeslett for siste verdsetting. 

For verdsetting til markedsverdi skal dato og klokkeslett for offentliggjøring av 

referansepriser rapporteres. 

17 Type verdsetting Angi om verdsettingen var verdsetting til markedsverdi eller verdsetting til 

modellverdi, eller om verdien ble gitt av den sentrale motparten. 

18 Sikkerhetsstillelse Angi om det foreligger en avtale om sikkerhetsstillelse mellom motpartene. 

Dersom den finansielle kontrakten er omfattet av rapporteringskravene i 

artikkel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 og delegerte forordninger og 

gjennomføringsforordninger vedtatt i henhold til den, skal opplysninger om 

sikkerhetsstillelse framlegges i samsvar med disse kravene. 

19 Sikkerhetsportefølje Angi om sikkerhetsstillelsen er utført på porteføljenivå. Med portefølje menes 

at sikkerheten er beregnet på grunnlag av nettoposisjoner fra et sett av 

kontrakter snarere enn per handel. 

20 Sikkerhetsporteføljens kode Dersom sikkerheten rapporteres på porteføljenivå, skal porteføljen identifiseres 

med en entydig kode fastsatt av den rapporterende motparten. 

21 Startmargin som er stilt Verdien av den startmarginen som den rapporterende motparten har stilt til den 

andre motparten. 

Dersom startmarginen er stilt på porteføljenivå, skal dette feltet inneholde den 

samlede verdien av alle startmarginer som er stilt for porteføljen. 

22 Valuta for startmarginen som er stilt Angi valutaen for startmarginen som er stilt. 

23 Variasjonsmargin som er stilt Verdien av den variasjonsmarginen, herunder kontantoppgjør, som den 

rapporterende motparten har stilt til den andre motparten. 

Dersom variasjonsmarginen er stilt på porteføljenivå, skal dette feltet inneholde 

den samlede verdien av alle variasjonsmarginer som er stilt for porteføljen. 
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 Felt 
Beskrivelse av opplysningene som skal føres i detaljerte registre over finansielle 

kontrakter 

24 Valuta for variasjonsmarginen som 

er stilt 

Angi valutaen for variasjonsmarginen som er stilt. 

25 Startmargin som er mottatt Verdien av den startmarginen som den rapporterende motparten har mottatt fra 

den andre motparten. 

Dersom startmarginen er mottatt på porteføljenivå, skal dette feltet inneholde 

den samlede verdien av alle startmarginer som er mottatt for porteføljen. 

26 Valuta for startmarginen som er 

mottatt 

Angi valutaen for startmarginen som er mottatt. 

27 Variasjonsmargin som er mottatt Verdien av den variasjonsmarginen, herunder kontantoppgjør, som den 

rapporterende motparten har mottatt fra den andre motparten. 

Dersom variasjonsmarginen er mottatt på porteføljenivå, skal dette feltet 

inneholde den samlede verdien av alle variasjonsmarginer som er mottatt for 

porteføljen. 

28 Valuta for variasjonsmarginen som 

er mottatt 

Angi valutaen for variasjonsmarginen som er mottatt. 

 Avsnitt 2a — Type finansiell kontrakt 

29 Type finansiell kontrakt Klassifiser den finansielle kontrakten i samsvar med artikkel 2 nr. 1 punkt 100 i 

direktiv 2014/59/EU. 

30 Den finansielle kontraktens ID Entydig handels-ID dersom den finansielle kontrakten er omfattet av rapporte-

ringskravene i artikkel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 og delegerte forord-

ninger og gjennomføringsforordninger vedtatt i henhold til den. For enhver 

annen finansiell kontrakt angis ID tildelt av den rapporterende motparten. 

 Avdeling 2b — Opplysninger om transaksjonen 

31 Ikrafttredelsesdato Datoen da den finansielle kontraktens forpliktelser trer i kraft. 

32 Utløpsdato Opprinnelig utløpsdato for den rapporterte finansielle kontrakten. Tidlig oppsi-

gelse skal ikke registreres i dette feltet. 

33 Oppsigelsesdato Oppsigelsesdato ved tidlig oppsigelse av den rapporterte finansielle kontrakten. 

Dette feltet skal stå tomt dersom datoen ikke er forskjellig fra utløpsdatoen. 

34 Hevingsrett Angi om den andre motpartens hevingsrett i den rapporterte finansielle 

kontrakten er basert på insolvens eller den finansielle situasjonen i institusjonen 

som krisehåndteres. 

Når et slikt avtalevilkår inngår i en rammeavtale og gjelder for alle handler som 

omfattes av nevnte rammeavtale, kan det registreres på rammeavtalenivå. 

35 Type rammeavtale Angivelse av navnet på den relevante rammeavtalen dersom en slik er benyttet 

for den rapporterte finansielle kontrakten (f.eks. ISDA Master Agreement, 

Master Power Purchase and Sale Agreement, International ForEx Master 

Agreement, European Master Agreement eller eventuelle lokale rammeavtaler). 
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 Felt 
Beskrivelse av opplysningene som skal føres i detaljerte registre over finansielle 

kontrakter 

36 Rammeavtaleversjon Opplysninger om året for den versjonen av rammeavtalen som er benyttet for 

den rapporterte transaksjonen, dersom det er relevant (f.eks. 1992, 2002 osv.). 

37 Avregningsavtale Dersom den finansielle kontrakten er del av en avregningsavtale som definert i 

artikkel 2 nr. 1 punkt 98 i direktiv 2014/59/EU, angis en entydig henvisning til 

avregningsavtalen. 

38 Type forpliktelse/fordring Angi om forpliktelser som følger av den finansielle kontrakten, er 

— helt utelukket fra intern tapsdekning i henhold til artikkel 44 nr. 2 i direktiv 

2014/59/EU, 

— delvis utelukket fra intern tapsdekning i henhold til artikkel 44 nr. 2 i 

direktiv 2014/59/EU, 

— ikke utelukket fra intern tapsdekning i henhold til artikkel 44 nr. 2 i 

direktiv 2014/59/EU. 

 Avsnitt 2c — Clearing 

39 Clearingplikt Angi om den rapporterte finansielle kontrakten tilhører en klasse av OTC-

derivater som er erklært omfattet av clearingplikten, og om begge motparter i 

kontrakten er omfattet av clearingplikten i henhold til forordning (EU) 

nr. 648/2012 på tidspunktet for utførelse av den finansielle kontrakten. 

40 Clearet Angi om clearing har funnet sted. 

41 Tidsstempel for clearing Klokkeslett og dato for clearing. 

42 Sentral motpart Når det gjelder en finansiell kontrakt som er blitt clearet, angis den entydige 

koden for den sentrale motparten som har clearet den. 

43 Konsernintern Angi om den finansielle kontrakten er inngått som en konsernintern transaksjon 

som definert i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 648/2012. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/389 

av 11. november 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til parametrene for 

beregning av overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør samt verdipapirsentralers virksomhet i 

vertsstater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør 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 7 nr. 14 og artikkel 24 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de handler om forutsetningene for 

gjennomføring av tiltakene fastsatt i forordning (EU) nr. 909/2014. For å sikre sammenheng mellom disse tiltakene og 

for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse bestemmelsene å få oversikt over og tilgang til dem, er det 

ønskelig at alle disse forutsetningene for tiltak i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 samles i en enkelt forordning. 

2) I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 skal verdipapirsentraler ilegge deltakere i sine verdipapiroppgjørssystemer 

som forårsaker manglende oppgjør (heretter kalt «misligholdende deltakere»), overtredelsesgebyrer. 

3) For å sikre at overtredelsesgebyrer som ilegges misligholdende deltakere, virker avskrekkende, bør parametrene for 

beregning av størrelsen på overtredelsesgebyrene være nært knyttet til verdien av de finansielle instrumentene som ikke 

blir levert, og som det bør anvendes passende gebyrsatser for. Verdien av transaksjonens underliggende finansielle 

instrumenter bør også danne grunnlaget for beregningen av størrelsen på overtredelsesgebyret dersom manglende 

oppgjør skyldes mangel på kontanter. Størrelsen på overtredelsesgebyrene bør oppmuntre misligholdende deltakere til 

omgående å gjøre opp mislykkede transaksjoner. For å sikre at målene med å innføre overtredelsesgebyrer virkelig nås, 

bør det på grunnlag av gebyrenes virkninger på markedet fortløpende kontrolleres at de parametrene som anvendes for å 

beregne dem, er hensiktsmessige, slik at de kan justeres ved behov. 

4) På grunn av de betydelige prisforskjellene mellom de forskjellige transaksjonenes underliggende finansielle 

instrumenter og for å lette beregningen av overtredelsesgebyrer bør verdien av finansielle instrumenter bygge på en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1. 
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enkelt referansepris. Verdipapirsentraler bør bruke samme referansepris på en gitt dag til å beregne overtredelsesgebyrer 

for manglende oppgjør av identiske finansielle instrumenter. Overtredelsesgebyrene bør derfor fastsettes ved at antallet 

underliggende finansielle instrumenter i den transaksjonen der oppgjør mangler, multipliseres med den relevante 

referanseprisen. Referanseprisene bør fastsettes på grunnlag av objektive og pålitelige opplysninger og metoder. 

5) Ettersom en automatisk beregning av overtredelsesgebyrer bør sikre at de blir anvendt av verdipapirsentralene på en 

effektiv måte, bør de passende gebyrsatsene baseres på en enkelt tabell med verdier som er enkle å automatisere og 

anvende. Gebyrsatsene for forskjellige typer finansielle instrumenter bør fastsettes på nivåer som vil medføre 

overtredelsesgebyrer som oppfyller vilkårene i forordning (EU) nr. 909/2014. 

6) Oppgjør av transaksjoner i aksjer er vanligvis svært standardisert. Dersom aksjene har et likvid marked og derfor lett 

kan kjøpes, bør manglende oppgjør være gjenstand for den høyeste gebyrsatsen, slik at misligholdende deltakere 

oppmuntres til å gjøre opp mislykkede transaksjoner til rett tid. For aksjer som ikke har et likvid marked, bør 

gebyrsatsen være lavere ettersom selv en lavere gebyrsats fortsatt bør ha en avskrekkende virkning uten å påvirke de 

berørte markedenes smidige og ordnede virkemåte. 

7) Størrelsen på overtredelsesgebyrene for manglende oppgjør av transaksjoner i gjeldsinstrumenter utstedt av offentlige 

utstedere bør ta hensyn til at disse transaksjonene vanligvis er store og at de er viktige for finansmarkedenes smidige og 

ordnede virkemåte. Manglende oppgjør bør derfor være underlagt den laveste gebyrsatsen. En slik gebyrsats bør likevel 

ha en avskrekkende virkning og oppmuntre til rettidig oppgjør. 

8) Gjeldsinstrumenter som ikke er utstedt av offentlige utstedere, har mindre likvide markeder, og omfanget av 

transaksjoner i slike instrumenter er mindre. Slike gjeldsinstrumenter påvirker også finansmarkedenes smidige og 

ordnede virkemåte i mindre grad enn gjeldsinstrumenter utstedt av offentlige utstedere. Gebyrsatsen for manglende 

oppgjør bør derfor være høyere enn for gjeldsinstrumenter utstedt av offentlige utstedere. 

9) Manglende oppgjør av transaksjoner i gjeldsinstrumenter bør være underlagt lavere gebyrsatser enn manglende oppgjør 

av transaksjoner i andre finansielle instrumenter med tanke på deres generelt større omfang, ikke-standardiserte oppgjør, 

større grensekryssende dimensjon og betydning for finansmarkedenes smidige og ordnede virkemåte. En slik lavere 

gebyrsats bør likevel ha en avskrekkende virkning og oppmuntre til rettidig oppgjør. 

10) Andre finansielle instrumenter enn aksjer og gjeldsinstrumenter som faller inn under virkeområdet for forordning (EU) 

nr. 909/2014, for eksempel depotbevis, utslippskvoter og børshandlede fond, har vanligvis ikke et svært standardisert 

oppgjør og likvide markeder. De handles dessuten ofte utenom børs («OTC – over-the-counter»). Med tanke på 

transaksjonenes begrensede volum og størrelse og for å gjenspeile at handelen og oppgjøret ikke er standardisert, bør 

manglende oppgjør være underlagt en tilsvarende gebyrsats som den som gjelder for aksjer som ikke har et likvid 

marked. 

11) Parametrene for beregning av overtredelsesgebyrer bør tilpasses særtrekkene ved visse handelsplasser, for eksempel 

vekstmarkeder for SMB-er som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(1). Overtredelsesgebyrer for 

manglende oppgjør bør ikke hindre tilgang for små og mellomstore bedrifter (SMB) til kapitalmarkedene som et 

alternativ til banklån. I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 trenger vekstmarkeder for SMB-er dessuten ikke å 

anvende dekningskjøpsprosessen ved manglende oppgjør før inntil 15 dager etter den planlagte oppgjørsdatoen. 

Overtredelsesgebyrene for manglende oppgjør av finansielle instrumenter som handles på et vekstmarked for SMB-er, 

kan derfor anvendes i en lengre periode enn for andre finansielle instrumenter. På grunn av varigheten av anvendelsen 

av overtredelsesgebyrer, den lavere likviditeten og særtrekkene ved vekstmarkeder for SMB-er bør gebyrsatsen for 

manglende oppgjør av transaksjoner i finansielle instrumenter som handles på slike handelsplasser, ligge på et nivå som 

oppmuntrer til rettidig oppgjør, men ikke påvirker handelsplassenes smidige og ordnede virkemåte. Det bør også sikres 

at manglende oppgjør av transaksjoner i visse finansielle instrumenter, for eksempel gjeldsinstrumenter som handles på 

slike handelsplasser, er omfattet av en lavere gebyrsats enn lignende gjeldsinstrumenter som handles på andre markeder.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 
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12) Manglende oppgjør på grunn av mangel på kontanter bør underlegges en og samme gebyrsats for alle transaksjoner 

ettersom en slik situasjon er uavhengig av det aktuelle finansielle instrumentets eiendelstype og likviditet eller 

transaksjonstypen. For å sikre en avskrekkende virkning og oppmuntre misligholdende deltakere til å foreta rettidig 

oppgjør ved å låne kontanter, bør kostnadene ved lån av kontanter danne grunnlaget for gebyrsatsen. Den mest 

hensiktsmessige gebyrsatsen bør være den styringsrenten som anvendes av sentralbanken som utsteder oppgjørs-

valutaen, og som bør gjenspeile lånekostnadene for denne valutaen. 

13) I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 kan verdipapirsentraler tilby sine tjenester i Unionen under tilsyn av 

vedkommende myndigheter i hjemstaten. For å sikre en egnet grad av sikkerhet når det gjelder tjenester som ytes av 

verdipapirsentraler i vertsstater, kreves det i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 at vedkommende og berørte 

myndigheter i hjemstaten og i vertsstaten oppretter samarbeidsordninger for tilsynet med verdipapirsentralers 

virksomhet i vertsstaten, når deres virksomhet har fått vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og 

investorvernet i de berørte vertsstatene. 

14) For å kunne foreta en samlet vurdering av om verdipapirsentralers virksomhet har fått vesentlig betydning for 

verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i vertsstatene, bør det sikres at vurderingskriteriene tar hensyn til de 

hovedtjenestene som ytes av verdipapirsentraler i vertsstatene, som angitt i avsnitt A i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 909/2014, ettersom verdipapirsentralene yter disse hovedtjenestene i egenskap av finansmarkedsinfrastrukturer. 

15) Ved vurdering av hvilken betydning verdipapirsentralers virksomhet har i vertsstater bør vurderingskriteriene ta hensyn 

til omfanget av de hovedtjenestene som verdipapirsentraler yter til brukere fra vertsstater, herunder til utstedere, 

deltakere i verdipapiroppgjørssystemer eller andre innehavere av verdipapirkontoer som forvaltes av verdipapirsentraler. 

Dersom omfanget av de hovedtjenestene som verdipapirsentraler yter til brukere fra vertsstater, er tilstrekkelig stort, bør 

verdipapirsentralers virksomhet i slike vertsstater anses å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes 

virkemåte og investorvernet ettersom eventuelle feil eller mangler ved slike verdipapirsentralers virksomhet kan påvirke 

verdipapirmarkedenes ordnede virkemåte og investorvernet i de berørte vertsstatene. For å sikre en samlet vurdering bør 

det anvendes vurderingskriterier som på en uavhengig måte tar hensyn til omfanget av hver hovedtjeneste som 

verdipapirsentraler yter til brukere fra vertsstater. 

16) Dersom verdipapirsentraler utsteder eller sentralt forvalter verdipapirer i et stort omfang for utstedere som er etablert i 

vertsstater, eller dersom de sentralt forvalter verdipapirkontoer i et stort omfang for deltakere i sine verdipapiroppgjørs-

systemer eller andre kontohavere som er etablert i vertsstater, bør deres virksomhet anses å være av vesentlig betydning 

for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i de berørte vertsstatene. 

17) Dersom verdipapirsentraler gjør opp transaksjoner av stor verdi i verdipapirer utstedt av utstedere som er etablert i 

vertsstater, eller dersom de gjør opp oppgjørsordrer av stor verdi fra deltakere og andre innehavere av verdipapirkontoer 

etablert i vertsstater, bør deres virksomhet anses å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og 

investorvernet i de berørte vertsstatene. 

18) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF(1) kan medlemsstatene ved anvendelsen av nevnte direktiv 

utpeke verdipapiroppgjørssystemer som er underlagt deres lovgivning, dersom de anser at dette er berettiget på grunn av 

systemrisikoen. Når verdipapirsentraler driver verdipapiroppgjørssystemer som er utpekt av vertsstater i samsvar med 

direktiv 98/26/EF, bør deres virksomhet derfor anses å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte 

og investorvernet i disse vertsstatene. 

19) Vurderinger av verdipapirsentralers virksomhet bør foretas tilstrekkelig ofte slik at berørte myndigheter gis mulighet til 

uten unødig opphold å opprette samarbeidsordninger fra det tidspunktet relevante verdipapirsentralers virksomhet får 

vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i vertsstater.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir 

(EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45). 
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20) Når verdipapirsentralers virksomhet får vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i 

vertsstaten, bør de anses å være av vesentlig betydning i en periode som er tilstrekkelig lang til at berørte myndigheter 

kan opprette effektive og formålstjenlige samarbeidsordninger i samsvar med forordning (EU) nr. 909/2014. 

21) Beregninger i forbindelse med vurderingene som skal gjøres i henhold til denne forordning, bør bygge på objektive og 

pålitelige opplysninger og metoder. Ettersom visse beregninger som skal gjøres i henhold til denne forordning, bør være 

basert på reglene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1), bør disse beregningene bare gjøres når 

forordning (EU) nr. 600/2014 får anvendelse. 

22) Ettersom tiltakene for å håndtere manglende oppgjør når det gjelder beregningen av overtredelsesgebyrer, og visse tiltak 

som gir mulighet til å fastsette om det foreligger vesentlig betydning, kan gjøre det nødvendig med betydelige endringer 

av informasjonsteknologisystemer, markedstester og tilpasninger av juridiske ordninger mellom de berørte partene, 

herunder verdipapirsentraler og andre markedsdeltakere, bør det avsettes tilstrekkelig tid til anvendelsen av relevante 

tiltak for å sikre at verdipapirsentraler og andre berørte parter oppfyller de nødvendige kravene. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med «oppgjørsordre» en overføringsordre som definert i artikkel 2 bokstav i) i direktiv 98/26/EF. 

Artikkel 2 

Beregning av overtredelsesgebyrer 

Størrelsen på overtredelsesgebyrene nevnt i artikkel 7 nr. 2 tredje ledd i forordning (EU) nr. 909/2014 for manglende oppgjør 

av transaksjoner i et gitt finansielt instrument skal beregnes ved å anvende den relevante gebyrsatsen fastsatt i vedlegget til 

denne forordning på referanseprisen for transaksjonen fastsatt i samsvar med artikkel 3 i denne forordning. 

Artikkel 3 

Referansepris for transaksjonen 

1. Referanseprisen nevnt i artikkel 2 skal tilsvare de finansielle instrumentenes aggregerte markedsverdi fastsatt i samsvar 

med artikkel 7 for hver virkedag der transaksjonen ikke er gjort opp. 

2. Referanseprisen nevnt i nr. 1 skal brukes til å beregne størrelsen på overtredelsesgebyrene for alle manglende oppgjør, 

uansett om det manglende oppgjøret skyldes mangel på verdipapirer eller kontanter. 

Artikkel 4 

Kriterier for å fastsette om en verdipapirsentrals virksomhet er av vesentlig betydning 

En verdipapirsentrals virksomhet i en vertsstat skal anses å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og 

investorvernet i vertsstaten når minst ett av kriteriene i artikkel 5 og 6 er oppfylt:  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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Artikkel 5 

Kriterier for å fastsette om notarialtjenester og sentrale kontoføringstjenester er av vesentlig betydning 

1. En verdipapirsentrals yting av notarialtjenester og sentrale kontoføringstjenester, som omhandlet i avsnitt A nr. 1 og 2 i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, i en vertsstat skal anses å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes 

virkemåte og investorvernet i denne vertsstaten når ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

a) Den aggregerte markedsverdien av finansielle instrumenter utstedt av utstedere fra vertsstaten som ble registrert for første 

gang eller forvaltes sentralt på verdipapirkontoer av verdipapirsentralen, utgjør minst 15 % av den samlede verdien av 

finansielle instrumenter utstedt av alle utstedere fra vertsstaten som ble registrert for første gang, eller forvaltes sentralt på 

verdipapirkontoer av alle verdipapirsentraler som er etablert i Unionen. 

b) Den aggregerte markedsverdien av finansielle instrumenter som forvaltes sentralt på verdipapirkontoer av verdipapir-

sentralen for deltakere og andre innehavere av verdipapirkontoer fra vertsstaten, utgjør minst 15 % av den samlede verdien 

av finansielle instrumenter som forvaltes sentralt på verdipapirkontoer av alle verdipapirsentraler som er etablert i Unionen 

for alle deltakere og andre innehavere av verdipapirkontoer fra vertsstaten. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal de finansielle instrumentenes markedsverdi fastsettes i samsvar med artikkel 7. 

3. Dersom ett eller flere av kriteriene i nr. 1 er oppfylt, skal verdipapirsentralens virksomhet i en vertsstat anses å være av 

vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i denne vertsstaten i perioder på tre kalenderår, som 

kan forlenges, fra 30. april i kalenderåret etter at ett eller flere av disse kriteriene er oppfylt. 

Artikkel 6 

Kriterier for å fastsette om oppgjørstjenester er av vesentlig betydning 

1. En verdipapirsentrals yting av oppgjørstjenester som nevnt i avsnitt A nr. 3 i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 i 

en vertsstat skal anses å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i vertsstaten når ett 

eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

a) Den årlige verdien av oppgjørsordrer knyttet til transaksjoner i finansielle instrumenter som er utstedt av utstedere fra 

vertsstaten og gjøres opp av verdipapirsentralen, utgjør minst 15 % av den samlede årlige verdien av alle oppgjørsordrer 

knyttet til transaksjoner i finansielle instrumenter utstedt av utstedere fra vertsstaten og gjort opp av alle verdipapirsentraler 

som er etablert i Unionen. 

b) Den årlige verdien av oppgjørsordrer som gjøres opp av verdipapirsentralen for deltakere og andre innehavere av 

verdipapirkontoer fra vertsstaten, utgjør minst 15 % av den samlede årlige verdien av oppgjørsordrer som gjøres opp av alle 

verdipapirsentraler som er etablert i Unionen, for deltakere og andre innehavere av verdipapirkontoer fra vertsstaten. 

c) Verdipapirsentralen driver et verdipapiroppgjørssystem som reguleres av lovgivningen i vertsstaten og er meldt til Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA). 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav a) og b) skal verdien av oppgjørsordren være 

a) for en oppgjørsordre mot betaling: verdien av den tilsvarende transaksjonen i finansielle instrumenter som registrert i 

verdipapiroppgjørssystemet, 

b) for oppgjørsordrer uten betaling: det relevante finansielle instrumentets aggregerte markedsverdi som fastsatt i samsvar 

med artikkel 7.  
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3. Dersom ett eller flere av kriteriene i nr. 1 er oppfylt, skal verdipapirsentralens virksomhet i en vertsstat anses å være av 

vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og investorvernet i denne vertsstaten i perioder på tre kalenderår, som 

kan forlenges, fra 30. april i kalenderåret etter at ett eller flere av disse kriteriene er oppfylt. 

Artikkel 7 

Fastsettelse av markedsverdier 

Den markedsverdien av finansielle instrumenter som er omhandlet i artikkel 3, 5 og 6 i denne forordning, skal fastsettes på 

følgende måte: 

a) For finansielle instrumenter nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) nr. 600/2014 som er opptatt til handel på en 

handelsplass i Unionen, skal markedsverdien av det relevante finansielle instrumentet være sluttkursen på det mest 

relevante markedet med hensyn til likviditet som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 600/2014. 

b) For andre finansielle instrumenter som er opptatt til handel på en handelsplass i Unionen enn dem som er nevnt i 

bokstav a), skal markedsverdien være sluttkursen på den handelsplassen i Unionen som har den høyeste omsetningen. 

c) For andre finansielle instrumenter enn dem som er nevnt i bokstav a) og b), skal markedsverdien fastsettes på grunnlag av 

en forhåndsfastsatt metode som er godkjent av den relevante verdipapirsentralens vedkommende myndighet, og som tar 

utgangspunkt i kriterier basert på pålitelige markedsdata, for eksempel markedspriser som er tilgjengelige fra forskjellige 

handelsplasser og verdipapirforetak. 

Artikkel 8 

Overgangsbestemmelser 

1. Kriteriene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og artikkel 6 nr. 1 bokstav c) skal anvendes første gang innen fire måneder fra 

datoen for denne forordnings ikrafttredelse og baseres på verdiene av finansielle instrumenter som ble registrert for første gang 

eller forvaltes sentralt på verdipapirkontoer av verdipapirsentralen per 31. desember i foregående kalenderår. 

2. Kriteriene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b) og artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og b) skal anvendes første gang innen fire 

måneder fra anvendelsesdatoen nevnt i artikkel 9 nr. 2 og baseres på verdiene av finansielle instrumenter som forvaltes sentralt 

på verdipapirkontoer av verdipapirsentralen per 31. desember i foregående kalenderår. 

3. For den perioden som begynner på datoen for denne forordnings ikrafttredelse og slutter på anvendelsesdatoen nevnt i 

artikkel 55 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014, gjelder følgende: 

a) Som unntak fra artikkel 5 nr. 2 skal markedsverdien for finansielle instrumenter være disse instrumentenes nominelle verdi. 

b) Som unntak fra artikkel 6 nr. 2 bokstav b) skal markedsverdien for de relevante finansielle instrumentene være disse 

finansielle instrumentenes nominelle verdi. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 10. mars 2019. 
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Som unntak fra annet ledd gjelder følgende: 

a) Artikkel 2 og 3 får anvendelse fra datoen for ikrafttredelsen av den delegerte rettsakten vedtatt av Kommisjonen i henhold 

til artikkel 7 nr. 15 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

b) Artikkel 7 får anvendelse fra datoen nevnt i artikkel 55 annet ledd i forordning (EU) nr. 600/2014. 

c) Artikkel 8 får anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttredelse. 

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

Utferdiget i Brussel 11. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Overtredelsesgebyrer som får anvendelse på manglende oppgjør 

Type manglende oppgjør Sats 

1. Manglende oppgjør på grunn av mangel på aksjer som har et likvid marked i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014, 

unntatt aksjer nevnt i punkt 3 

1,0 basispunkt 

2. Manglende oppgjør på grunn av mangel på aksjer som ikke har et likvid marked i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 17 bokstav b) i forordning (EU) nr. 600/2014, 

unntatt aksjer nevnt i punkt 3 

0,5 basispunkt 

3. Manglende oppgjør på grunn av mangel på finansielle instrumenter som handles på 

vekstmarkeder for SMB-er, unntatt gjeldsinstrumenter nevnt i punkt 6 

0,25 basispunkt 

4. Manglende oppgjør på grunn av mangel på gjeldsinstrumenter utstedt eller garantert 

av 

a) en offentlig utsteder som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 60 i direktiv 

2014/65/EU 

b) en offentlig utsteder fra en tredjestat 

c) en lokal administrativ enhet 

d) en sentralbank 

e) en multilateral utviklingsbank nevnt i artikkel 117 nr. 1 annet ledd og i artikkel 

117 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1) 

f) Det europeiske finansielle stabiliseringsfond eller Den europeiske stabiliserings-

ordning 

0,10 basispunkt 

5. Manglende oppgjør på grunn av mangel på andre gjeldsinstrumenter enn dem som er 

nevnt i nr. 4 og 6 

0,20 basispunkt 

6. Manglende oppgjør på grunn av mangel på gjeldsinstrumenter som handles på 

vekstmarkeder for SMB-er 

0,15 basispunkt 

7. Manglende oppgjør på grunn av mangel på alle andre finansielle instrumenter som 

ikke omfattes av nr. 1–6 

0,5 basispunkt 

8. Manglende oppgjør på grunn av mangel på kontanter Den offisielle rentesatsen for kreditt 

over natten som sentralbanken som 

utsteder oppgjørsvalutaen, anvender, 

med en nedre grense på 0 

(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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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/390 

av 11. november 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for visse tilsynskrav for verdipapirsentraler og utpekte kredittinstitusjoner  

som tilbyr tilknyttede banktjenester(*) 

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 

verdipapiroppgjør 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 47 nr. 3 tredje ledd, artikkel 54 nr. 8 tredje ledd og artikkel 59 nr. 5 tredje ledd, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 909/2014 fastsetter tilsynskrav for verdipapirsentraler som skal sikre at de er sikre og solide og til 

enhver tid oppfyller kapitalkravene. Kapitalkravene sikrer at en verdipapirsentral til enhver tid har tilstrekkelig kapital 

til å dekke de risikoene den er eksponert for, og at den ved behov kan gjennomføre en ordnet avvikling eller 

omstrukturering av virksomheten. 

2) Ettersom bestemmelsene i forordning (EU) nr. 909/2014 om kreditt- og likviditetsrisikoer i forbindelse med 

verdipapirsentraler og utpekte kredittinstitusjoner uttrykkelig krever at de skal ha interne regler og framgangsmåter som 

gjør det mulig for dem å overvåke, måle og håndtere eksponeringer og likviditetsbehov, ikke bare med hensyn til 

individuelle deltakere, men også med hensyn til deltakere som tilhører samme konsern, og som er motparter til 

verdipapirsentralen, bør slike bestemmelser få anvendelse på konsern som består av et morforetak og dets datterforetak. 

3) I denne forordning er det tatt hensyn til relevante anbefalinger i prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur («CPSS-

IOSCO-prinsippene»)(2), som er utarbeidet av Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer og Den internasjonale 

organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet. Det er også tatt hensyn til de kapitalkravene som stilles til 

kredittinstitusjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(3) ettersom verdipapirsentraler 

til en viss grad eksponeres for lignende risikoer som kredittinstitusjoner. 

4) Definisjonen av kapital i denne forordning bør være den samme som i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012(4) (EMIR). Denne definisjonen er den som egner seg best når det gjelder reguleringskravene ettersom 

definisjonen av kapital i forordning (EU) nr. 648/2012 ble utformet nettopp for markedsinfrastrukturer. 

Verdipapirsentraler som har tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014, må 

samtidig oppfylle både kapitalkravene i henhold til denne forordning og kravene til ansvarlig kapital i henhold til 

forordning (EU) nr. 575/2013. De må oppfylle kravene til ansvarlig kapital fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013 med 

instrumenter som oppfyller vilkårene i samme forordning. For å unngå motstridende eller overlappende krav og med 

tanke 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2017, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1. 

(2) Principles for Financial Market Infrastructures, Committee on Payment and Settlement Systems – Bank for International Settlements, and 

Technical Committee of the International Organisation of Securities Commissions, april 2012. 

(3) 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). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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på at metodene som brukes for å beregne tilleggskapitalkravet for verdipapirsentraler i henhold til forordning (EU) 

nr. 909/2014, er nært knyttet til kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013, bør verdipapirsentraler som tilbyr 

tilknyttede banktjenester, tillates å oppfylle de ytterligere tilleggskapitalkravene i denne forordning med de samme 

instrumentene som dem som oppfyller kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 575/2013 eller forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

5) For å sikre at en verdipapirsentral om nødvendig skal kunne gjennomføre en omstrukturering av virksomheten eller en 

ordnet avvikling, bør verdipapirsentralen ha en kapital som sammen med opptjent egenkapital og reserver til enhver tid 

er tilstrekkelig til å dekke driftskostnadene i den tiden det tar å omorganisere sine kritiske funksjoner, herunder gjennom 

rekapitalisering, utskifting av ledelsen, endring av forretningsstrategi, gjennomgåelse av kostnader eller avgiftsstrukturer 

og omstrukturering av tjenestene den yter. Ettersom verdipapirsentralen må kunne fortsette sin ordinære virksomhet 

mens avviklingen eller omstruktureringen pågår, og selv om de faktiske kostnadene som påløper mens verdipapir-

sentralens virksomhet avvikles eller omstruktureres, kan bli vesentlig høyere enn årlige brutto driftskostnader på grunn 

av omstrukturerings- eller avviklingskostnadene, bør bruken av årlige brutto driftskostnader som referanseverdi ved 

beregning av kapitalkravet gi en hensiktsmessig tilnærmingsverdi for de faktiske utgiftene under avviklingen eller 

omstruktureringen av verdipapirsentralens virksomhet. 

6) På samme måte som artikkel 36 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, som pålegger institusjonene å trekke 

tap i inneværende regnskapsår fra den rene kjernekapitalen, bør også denne forordning ta hensyn til nettoinntektens 

betydning for å dekke eller absorbere risikoer som følger av negative endringer i markedsforhold. Derfor er det bare i 

tilfeller der nettoinntekten ikke er tilstrekkelig til å dekke tap som oppstår når en virksomhetsrisiko materialiserer seg, at 

tapet må dekkes av ansvarlig kapital. Dersom opplysninger om foregående år ikke er tilgjengelige, for eksempel når det 

gjelder nyetablerte verdipapirsentraler, bør det også tas hensyn til forventede tall for inneværende år som tar nye 

omstendigheter i betraktning. I tråd med tilsvarende bestemmelser i delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 152/2013(1) bør verdipapirsentralene være pålagt å ha en minstekapital som beskyttelse mot virksomhetsrisiko for å 

garantere et minste forsvarlighetsnivå. 

7) I samsvar med CPSS-IOSCO-prinsippene kan av- og nedskrivningskostnader for materielle og immaterielle eiendeler 

trekkes fra brutto driftskostnader ved beregning av kapitalkrav. Ettersom disse kostnadene ikke genererer faktiske 

kontantstrømmer som må understøttes av kapital, bør slike fradrag komme til anvendelse på kapitalkravene for 

virksomhetsrisiko og kravene som gjelder ved avvikling eller omstrukturering. 

8) Ettersom den tiden det tar å gjennomføre en ordnet avvikling eller omstrukturering er helt avhengig av hvilke tjenester 

den enkelte verdipapirsentral yter og markedet den opererer i, særlig av muligheten for at en annen verdipapirsentral kan 

påta seg alle eller noen av dens tjenester, bør antallet måneder som kreves for å omstrukturere eller avvikle 

virksomheten, baseres på verdipapirsentralens eget estimat. Dette tidsrommet bør imidlertid ikke være kortere enn det 

minste antallet måneder som er nødvendig for omstrukturering eller avvikling i henhold til artikkel 47 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 for å sikre et forsvarlig kapitalkravnivå. 

9) En verdipapirsentral bør utarbeide scenarioer for omstrukturering eller avvikling av virksomheten som er tilpasset dens 

forretningsmodell. For å oppnå en harmonisert anvendelse i Unionen av bestemmelsene om omstrukturering og 

avvikling og sikre at tilsynsmessig solide krav blir oppfylt, bør det fastsettes veldefinerte kriterier for hvordan disse 

scenarioene bør utformes. 

10) Forordning (EU) nr. 575/2013 er egnet som grunnlag for å fastsette kapitalkravene for verdipapirsentraler. For å sikre 

samsvar med nevnte forordning må metodene for beregning av operasjonell risiko fastsatt i denne forordning også anses 

å omfatte juridisk risiko i henhold til denne forordning. 

11) Dersom oppbevaringen av verdipapirer på vegne av en deltaker er mangelfull, vil slik mangel vise seg enten som en 

kostnad for deltakeren eller som en kostnad for verdipapirsentralen, som kan bli gjenstand for søksmål. Derfor tar 

reglene for beregning av kapitalkravene for operasjonell risiko allerede hensyn til oppbevaringsrisiko. Av samme årsak bør 

oppbevaringsrisiko for verdipapirer som innehas gjennom en forbindelse med en annen verdipapirsentral, ikke 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 152/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kapitalkrav for sentrale motparter (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 37). 
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være underlagt ytterligere kapitalkrav, men bør anses som en del av kapitalkravet for operasjonell risiko. På samme 

måte bør en verdipapirsentrals oppbevaringsrisiko for egne eiendeler som innehas av en depotbank eller en annen 

verdipapirsentral, ikke telles to ganger, og det bør ikke stilles ytterligere kapitalkrav. 

12) En verdipapirsentral kan også være utsatt for investeringsrisiko for eiendeler den selv eier, eller investeringer den gjør 

ved bruk av sikkerhet, innskudd fra deltakere, lån til deltakere eller annen eksponering innenfor rammen av tillatte 

tilknyttede banktjenester. Investeringsrisiko er den tapsrisikoen som en verdipapirsentral er utsatt for når den investerer 

egne eller deltakernes midler, for eksempel sikkerhet. Bestemmelsene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU(1), forordning (EU) nr. 575/2013 og delegert forordning (EU) nr. 152/2013 er egnet som grunnlag for 

fastsettelsen av kapitalkrav for å dekke kredittrisiko, motpartskredittrisiko og markedsrisiko som kan oppstå i 

forbindelse med en verdipapirsentrals investeringer. 

13) På grunn av virksomhetens art utsettes en verdipapirsentral for virksomhetsrisiko gjennom mulige endringer i allmenne 

markedsforhold som vil kunne svekke dens finansielle stilling ved at inntektene minsker eller utgiftene øker, og som 

gjør at det oppstår et tap som må avregnes mot kapitalen. Ettersom omfanget av virksomhetsrisikoen er svært avhengig 

av den enkelte verdipapirsentralens særskilte situasjon og påvirkes av ulike faktorer, bør kapitalkravene i denne 

forordning bygge på verdipapirsentralens egne estimater, og metoden verdipapirsentralen benytter for dette estimatet, 

bør stå i forhold til størrelsen på og kompleksiteten ved verdipapirsentralens virksomhet. En verdipapirsentral bør foreta 

en beregning av hvilken kapital som kreves for å dekke virksomhetsrisiko i en rekke stresscenarioer, for å dekke risikoer 

som ikke allerede er fanget opp av den metoden som er brukt for operasjonell risiko. For å sikre at kapitalkravet for 

virksomhetsrisiko ligger på et forsvarlig nivå når beregningene baseres på egne scenarioer, bør det fastsettes et 

minstekapitalkrav i form av et nedre sikkerhetsnivå. Minstekapitalkravet for virksomhetsrisiko bør være tilpasset 

tilsvarende krav som gjelder for andre markedsinfrastrukturer i beslektede EU-rettsakter, for eksempel delegert 

kommisjonsforordning om kapitalkrav for sentrale motparter. 

14) Det ytterligere tilleggskapitalkravet for risiko i forbindelse med tilknyttede banktjenester bør dekke alle risikoer knyttet 

til yting av intradagkreditt til deltakere eller andre brukere av verdipapirsentralen. Dersom yting av intradagkreditt fører 

til kreditteksponeringer over natten eller i lengre tid, bør de tilsvarende risikoene måles og håndteres ved hjelp av 

metodene som allerede er fastsatt i tredje del avdeling II kapittel 2 for standardmetoden og kapittel 3 for den interne 

kredittvurderingsmetoden (IRB-metoden) i forordning (EU) nr. 575/2013, ettersom nevnte forordning fastsetter 

tilsynsreglene for måling av kredittrisiko knyttet til kreditteksponeringer over natten eller i lengre tid. Intradag-

kredittrisiko krever imidlertid særbehandling ettersom forordning (EU) nr. 575/2013 eller annet gjeldende unions-

regelverk ikke uttrykkelig angir noen metode for å måle denne. Metoden som spesifikt gjelder for intradagkredittrisiko, 

bør derfor være tilstrekkelig risikofølsom til å ta hensyn til sikkerhetens kvalitet, vurderingen av deltakernes 

kredittkvalitet og faktiske observerte intradageksponeringer. Samtidig bør metoden innebære gode incentiver for yterne 

av tilknyttede banktjenester, herunder et incentiv til å kreve inn sikkerhet av høyeste kvalitet og velge ut kredittverdige 

motparter. Selv om ytere av tilknyttede banktjenester har plikt til å foreta en forsvarlig vurdering og utprøving av nivået 

på og verdien av sikkerheten og avkortingene, bør metoden for å fastsette det ytterligere tilleggskapitalkravet for 

intradagkredittrisiko likevel være utformet slik at det foreligger tilstrekkelig kapital i tilfelle av et plutselig verdifall for 

sikkerheten som overstiger estimatene og fører til at gjenværende kreditteksponeringer blir delvis usikret. 

15) Ved beregning av tilleggskapitalkravet for risiko som følger av yting av tilknyttede banktjenester, må det tas hensyn til 

historiske opplysninger om intradagkreditteksponeringer. For å kunne beregne dette tilleggskapitalkravet bør enheter 

som yter tilknyttede banktjenester til brukere av verdipapirsentraltjenester i henhold til artikkel 54 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 909/2014 («ytere av tilknyttede banktjenester»), derfor registrere opplysninger om sine intradagkredittekspo-

neringer i minst ett år. De vil ellers ikke kunne identifisere hvilke eksponeringer som er relevante å basere beregningen 

på. Følgelig bør ytere av tilknyttede banktjenester ikke pålegges å oppfylle kravet til ansvarlig kapital tilsvarende 

tilleggskapitalkravet før de er i stand til å framskaffe all informasjon som er nødvendig for å beregne tillegget.  

  

(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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16) I henhold til artikkel 54 nr. 8 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal det utarbeides regler for fastsettelse av det ytterligere 

tilleggskapitalkravet nevnt i artikkel 54 nr. 3 bokstav d) og artikkel 54 nr. 4 bokstav e) i nevnte forordning. Artikkel 54 i 

nevnte forordning forutsetter dessuten at det ytterligere tilleggskapitalkravet gjenspeiler intradagkredittrisikoen ved 

virksomhet i henhold til avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, særlig bestemmelsene om intradagkreditt 

til deltakere i et verdipapiroppgjørssystem eller andre brukere av verdipapirsentraltjenester. Derfor bør eksponering for 

intradagkredittrisiko også dekke det tapet en yter av tilknyttede banktjenester vil bli påført i tilfelle av mislighold hos en 

låntakende deltaker. 

17) I henhold til artikkel 59 nr. 3 bokstav d) i forordning (EU) nr. 909/2014, som gjelder kredittrisiko for en yter av 

tilknyttede banktjenester, skal det kreves inn «svært likvid sikkerhet med minimal kreditt- og markedsrisiko». I henhold 

til artikkel 59 nr. 4 bokstav d) i forordning (EU) nr. 909/2014, som gjelder likviditetsrisiko for en yter av tilknyttede 

banktjenester, skal «kvalifiserte likvide midler» være tilgjengelige. «Svært likvid sikkerhet» er et eksempel på 

kvalifiserte likvide midler. Selv om det brukes forskjellig terminologi i de to tilfellene, ettersom det dreier seg om ulike 

typer risikoer som motsvarer begrepene kredittrisiko og likviditetsrisiko i forordningen, viser begge til samme høye 

kvalitet på ytere og eiendeler. Det vil derfor være hensiktsmessig å kreve at de samme vilkårene er oppfylt før en 

sikkerhet eller et likvid middel i form av sikkerhet kan anses å tilhøre kategorien «svært likvid sikkerhet med minimal 

kreditt- og markedsrisiko» eller kategorien «kvalifiserte likvide midler». 

18) I henhold til artikkel 59 nr. 3 bokstav d) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal en yter av tilknyttede banktjenester godta 

svært likvid sikkerhet med minimal kreditt- og markedsrisiko for å styre den tilsvarende kredittrisikoen. Samme 

bestemmelse åpner også for at andre typer sikkerhet enn svært likvid sikkerhet med minimal kreditt- og markedsrisiko 

kan brukes i særlige situasjoner dersom en egnet avkorting anvendes. For å legge til rette for dette bør det fastsettes et 

klart hierarki over sikkerhetenes kvalitet for å sondre mellom hva slags sikkerhet som bør godtas som full dekning for 

kredittrisikoeksponeringer, hva slags sikkerhet som kan godtas som likvid middel, og hva slags sikkerhet som kan 

godtas for å redusere kredittrisiko, men likevel krever kvalifiserte likvide midler. Sikkerhetsstillere bør ikke hindres i 

fritt å bytte sikkerhet, avhengig av sine tilgjengelige midler og strategier for forvaltning av eiendeler og forpliktelser. 

Vanlig praksis ved sikkerhetsstillelse, som anvendelse av deltakernes pantekontoer, der deltakeren har deponert 

sikkerheten på pantekontoer for full dekning av enhver kreditteksponering, bør derfor tillates som erstatning for 

sikkerhet så lenge sikkerhetens kvalitet og likviditet overvåkes og oppfyller kravene i denne forordning. I en slik 

ordning med pantekonto deponerer deltakeren sikkerheten på sin pantekonto for full dekning av enhver 

kreditteksponering. I tillegg bør en yter av tilknyttede banktjenester godta sikkerhet basert på det angitte hierarkiet, men 

kan ved mislighold hos en deltaker eventuelt realisere den godtatte sikkerheten på den mest effektive måten. I et 

tilsynsmessig perspektiv bør en yter av tilknyttede banktjenester fortløpende kunne overvåke tilgangen til sikkerhet og 

sikkerhetens kvalitet og likviditet for å ha full dekning for kreditteksponeringer. De bør også ha etablert ordninger med 

låntakende deltakere for å sikre at alle kravene til sikkerhet i denne forordning til enhver tid er oppfylt. 

19) For å kunne måle intradagkredittrisiko bør ytere av tilknyttede banktjenester ha mulighet til å forutse høyeste ekspo-

neringer for hver dag. Det bør ikke kreves noen prognose over det nøyaktige antallet intradageksponeringer, men 

tendenser bør identifiseres. Dette har dessuten støtte i standardene fra Basel-komiteen for banktilsyn, der det er tale om å 

«forutse høyeste eksponeringer»(1). 

20) I tredje del avdeling II i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes risikovektene som skal anvendes på kredittekspo-

neringer mot Den europeiske sentralbank og andre enheter som har unntak. Ved måling av kredittrisiko for regule-

ringsformål er risikovekter allment anerkjent som beste tilgjengelige referanse. Derfor kan samme metode anvendes på 

intradagkreditteksponeringer. For å sikre at metoden fungerer korrekt, trenger den imidlertid en viss korrigering; særlig 

bør intradageksponeringer anses som eksponeringer ved dagens slutt ved beregning av kredittrisiko i henhold til tredje 

del avdeling II kapittel 2 for standardmetoden og kapittel 3 for IRB-metoden i forordning (EU) nr. 575/2013, ettersom 

dette er forutsetningen i nevnte forordning.  

  

(1) Basel-komiteen for banktilsyn: «Monitoring tools for intraday liquidity management», april 2013. 
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21) I samsvar med artikkel 59 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014, som inneholder en uttrykkelig henvisning til artikkel 46 

nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør bankgarantier og remburs ved behov følge CPSS-IOSCO-prinsippene og 

oppfylle tilsvarende krav som kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse omfatter kravet om at 

bankgarantier og remburs skal være fullt ut sikret av garantistene. For at verdipapiroppgjør i Unionen fortsatt skal kunne 

skje på en effektiv måte, bør imidlertid hensiktsmessige alternative risikoreduserende tiltak tillates vurdert når 

bankgarantier og remburs brukes i forbindelse med kreditteksponeringer som kan oppstå som følge av samvirkende 

forbindelser mellom verdipapirsentraler, så lenge de gir minst like høyt vernenivå som bestemmelsene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 648/2012. Slik særbehandling bør bare gjelde bankgarantier og remburs som beskytter en 

samvirkende forbindelse mellom verdipapirsentraler, og bør utelukkende dekke kreditteksponeringen mellom to 

forbundne verdipapirsentraler. Ettersom bankgarantien eller rembursen verner ikke-misligholdende verdipapirsentraler 

mot kredittap, bør ikke-misligholdende verdipapirsentralers likviditetsbehov også dekkes, enten ved rettidig oppgjør av 

garantistenes forpliktelser eller ved innehav av kvalifiserte likvide midler. 

22) I henhold til artikkel 59 nr. 4 bokstav d) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal ytere av tilknyttede banktjenester redusere 

likviditetsrisikoene med kvalifiserte likvide midler i hver valuta. Dette innebærer at ikke-kvalifiserte likvide midler ikke 

kan brukes til å oppfylle kravene i nevnte artikkel. Det er likevel ingenting til hinder for at ikke-kvalifiserte likvide 

midler, for eksempel valutabytteavtaler, kan brukes i den daglige likviditetsstyringen i tillegg til kvalifiserte likvide 

midler. Dette er også i tråd med internasjonale standarder som gjenspeiles i CPSS-IOSCO-prinsippene. For dette formål 

bør derfor ikke-kvalifiserte likvide midler måles og overvåkes. 

23) Det kan oppstå likviditetsrisiko i forbindelse med alle typer tilknyttede banktjenester som ytes av verdipapirsentraler. 

Styringsrammen for likviditetsrisiko bør identifisere risikoene ved de ulike typene tilknyttede banktjenester, herunder 

verdipapirlån, og ved behov styre dem separat. 

24) For å dekke alle likviditetsbehov, herunder behov for intradaglikviditet hos en yter av tilknyttede banktjenester, bør 

verdipapirsentralens styringsramme for likviditetsrisiko sikre at betalings- og oppgjørsforpliktelsene oppfylles etter 

hvert som de forfaller, herunder intradagforpliktelsene, i alle oppgjørsvalutaer som inngår i det verdipapiroppgjørs-

systemet som verdipapirsentralen driver. 

25) Ettersom all likviditetsrisiko, med unntak av intradaglikviditetsrisiko, allerede er omfattet av direktiv 2013/36/EU og 

forordning (EU) nr. 575/2013, bør denne forordning fokusere på intradagrisiko. 

26) Ettersom ytere av tilknyttede banktjenester er systemviktige markedsinfrastrukturer, er det viktig å sikre at en yter av 

tilknyttede banktjenester styrer sine kreditt- og likviditetsrisikoer på en forsiktig måte. Derfor bør en yter av tilknyttede 

banktjenester tillates å bevilge bare ukommitterte kredittlinjer til låntakende deltakere i forbindelse med ytingen av 

tilknyttede banktjenester som nevnt i forordning (EU) nr. 909/2014. 

27) For å sikre at en yter av tilknyttede banktjenester har framgangsmåter for risikostyring som er tilstrekkelig solide selv 

under ugunstige forhold, bør stresstestingen av dens likvide økonomiske midler være grundig og framoverskuende. Av 

samme grunn bør testene omfatte en rekke ekstreme, men mulige scenarioer og gjennomføres for hver relevant valuta 

som yteren av tilknyttede banktjenester tilbyr, og samtidig ta hensyn til muligheten for at en av de forhåndsfastsatte 

finansieringsordningene ikke fungerer. Scenarioene bør omfatte mislighold hos to av de største deltakerne i denne 

valutaen hos yteren av tilknyttede banktjenester, men ikke være begrenset til dette. Dette er nødvendig for å fastsette en 

regel som på den ene side er forsiktig, ettersom den tar hensyn til det faktum at andre deltakere enn den største også kan 

gi opphav til likviditetsrisiko, og som på den annen side også står i forhold til målet, ettersom den ikke tar hensyn til 

andre deltakere som har mindre potensial for å gi opphav til likviditetsrisiko. 

28) I henhold til artikkel 59 nr. 4 bokstav c) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal ytere av tilknyttede banktjenester sikre 

tilstrekkelige likvide midler i alle relevante valutaer under en lang rekke mulige stresscenarioer. Bestemmelsene som 

angir rammene og verktøyene for styring av likviditetsrisiko i stresscenarioer, bør derfor fastsette en metode for å 

identifisere hvilke valutaer som er relevante for styringen av likviditetsrisiko. Identifiseringen av relevante valutaer bør 

baseres på vesentlighet, på netto akkumulert likviditetseksponering som er identifisert, og på opplysninger innsamlet 
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over et lengre, definert tidsrom. For å opprettholde et sammenhengende regelverk i Unionen bør de mest relevante 

unionsvalutaene angitt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/392(1) i henhold til artikkel 12 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 automatisk tas med som relevante valutaer. 

29) For å kunne samle inn tilstrekkelig med opplysninger for å identifisere alle andre valutaer enn de mest relevante 

unionsvalutaene må det gå en minsteperiode fra datoen da yteren av tilknyttede banktjenester har fått sin tillatelse, til 

denne perioden utløper. Derfor bør bruken av alternative metoder for å identifisere alle andre valutaer enn de mest 

relevante unionsvalutaene tillates det første året etter at yteren av tilknyttede banktjenester har fått tillatelse i henhold til 

de nye rammereglene fastsatt ved forordning (EU) nr. 909/2014, for de yterne av tilknyttede banktjenester som allerede 

yter slike tjenester på datoen for ikrafttredelse av de tekniske standardene nevnt i artikkel 69 i forordning (EU)  

nr. 909/2014. Denne overgangsordningen bør ikke berøre kravet til ytere av tilknyttede banktjenester om å sikre 

tilstrekkelige likvide midler, men gjelder bare identifiseringen av hvilke valutaer som skal være gjenstand for 

stresstesting for likviditetsstyringsformål. 

30) I henhold til artikkel 59 nr. 4 bokstav d) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal ytere av tilknyttede banktjenester ha 

etablert forhåndsfastsatte og svært pålitelige finansieringsordninger for å sikre at sikkerhet stilt av en misligholdende 

kunde kan konverteres til kontanter, selv under ekstreme, men mulige markedsforhold. I henhold til samme forordning 

skal ytere av tilknyttede banktjenester redusere intradagrisiko ved å benytte svært likvid sikkerhet med minimal kreditt- 

og markedsrisiko. Ettersom likviditeten må være lett tilgjengelig, bør en yter av tilknyttede banktjenester kunne 

håndtere ethvert likviditetsbehov samme dag. Ettersom ytere av tilknyttede banktjenester kan drive virksomhet i flere 

tidssoner, bør bestemmelsen om konvertering av sikkerhet til kontanter gjennom forhåndsfastsatte finansierings-

ordninger samme dag ta hensyn til åpningstidene for de lokale betalingssystemene for hver enkelt valuta den anvendes 

på. 

31) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de handler om tilsynskravene for 

verdipapirsentraler. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig og gjøre det 

lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at 

alle tekniske reguleringsstandarder som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014, samles i en enkelt 

forordning. 

32) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

33) Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) har arbeidet i nært samarbeid med Det europeiske system av sentralbanker 

(ESSB) og Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) før utkastet til de tekniske standardene 

som ligger til grunn for denne forordning, ble lagt fram. EBA har også holdt åpne offentlige høringer om det 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(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

KAPITALKRAV FOR ALLE VERDIPAPIRSENTRALER NEVNT I ARTIKKEL 47 I FORORDNING (EU) NR. 909/2014 

Artikkel 1 

Oversikt over kapitalkravene for verdipapirsentraler 

1. Ved anvendelsen av artikkel 47 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal en verdipapirsentral til enhver tid ha den 

kapitalen, herunder opptjent egenkapital og reserver, som er angitt i artikkel 3.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/392 av 11. november 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 909/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til tillatelse til, tilsyn med og drift av verdipapirsentraler (EUT L 65 av 

10.3.2017, s. 48). 

(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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2. Kapitalkravene nevnt i artikkel 3 skal oppfylles med kapitalinstrumenter som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 2 i 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Vilkår for kapitalinstrumenter 

1. I henhold til artikkel 1 skal en verdipapirsentral inneha kapitalinstrumenter som oppfyller samtlige av følgende vilkår: 

a) De utgjør tegnet kapital i henhold til artikkel 22 i rådsdirektiv 86/635/EØF(1). 

b) De er innbetalt, herunder den tilknyttede overkursen ved emisjon. 

c) De dekker tap fullt ut ved fortsatt drift. 

d) Ved konkurs eller avvikling er de etterstilt alle andre fordringer i en insolvensbehandling eller i henhold til gjeldende 

insolvenslovgivning. 

2. For å oppfylle vilkårene i nr. 1 kan en verdipapirsentral med tillatelse i henhold til artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 909/2014 til å yte tilknyttede banktjenester, i tillegg til kapitalinstrumenter som oppfyller vilkårene i nr. 1, bruke 

kapitalinstrumenter som 

a) oppfyller vilkårene i nr. 1, 

b) er «ansvarlig kapital-instrumenter» som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 119 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

c) er omfattet av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 3 

Kapitalkravnivå for verdipapirsentraler 

1. En verdipapirsentral skal ha kapital, herunder opptjent egenkapital og reserver, som til enhver tid tilsvarer minst summen 

av følgende: 

a) Verdipapirsentralens kapitalkrav for operasjonell risiko, juridisk risiko og oppbevaringsrisiko som nevnt i artikkel 47 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014, beregnet i samsvar med artikkel 4. 

b) Verdipapirsentralens kapitalkrav for investeringsrisiko som nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 909/2014, beregnet i samsvar med artikkel 5. 

c) Verdipapirsentralens kapitalkrav for virksomhetsrisiko som nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 909/2014, beregnet i samsvar med artikkel 6. 

d) Verdipapirsentralens kapitalkrav for avvikling eller omstrukturering av virksomheten som nevnt i artikkel 47 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014, beregnet i samsvar med artikkel 7. 

2. En verdipapirsentral skal ha innført framgangsmåter for å identifisere alle risikokilder nevnt i nr. 1. 

Artikkel 4 

Kapitalkravnivå for operasjonell risiko, juridisk risiko og oppbevaringsrisiko 

1. En verdipapirsentral som har tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 til å yte 

tilknyttede banktjenester, og tillatelse til å anvende metodene med avansert måling («AMA-metodene») nevnt i artikkel 321–

324 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal beregne sine kapitalkrav for operasjonell risiko, juridisk risiko og oppbevaringsrisiko i 

samsvar med artikkel 231–234 i forordning (EU) nr. 575/2013.  

  

(1) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT 

L 372 av 31.12.1986, s. 1). 
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2. En verdipapirsentral som har tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 til å yte 

tilknyttede banktjenester, og som benytter standardmetoden for operasjonell risiko som nevnt i artikkel 317–320 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, skal beregne sine kapitalkrav for operasjonell risiko, juridisk risiko og oppbevaringsrisiko i samsvar med de 

bestemmelsene i nevnte forordning som gjelder for standardmetoden for operasjonell risiko nevnt i artikkel 317–320 i samme 

forordning. 

3. En verdipapirsentral som oppfyller et av følgende vilkår, skal beregne sine kapitalkrav for operasjonell risiko, juridisk 

risiko og oppbevaringsrisiko i samsvar med bestemmelsene i basismetoden nevnt i artikkel 315 og 316 i forordning (EU) 

nr. 575/2013: 

a) En verdipapirsentral har ikke tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

b) En verdipapirsentral har tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014, men har ikke 

tillatelse til å benytte AMA-metodene nevnt i artikkel 321–324 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c) En verdipapirsentral har tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014, men har ikke 

tillatelse til å benytte standardmetoden nevnt i artikkel 317–320 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 5 

Kapitalkravnivå for investeringsrisiko 

1. En verdipapirsentral skal beregne sine kapitalkrav for investeringsrisiko som summen av følgende: 

a) 8 % av verdipapirsentralens risikovektede eksponeringsbeløp med hensyn til både 

i) kredittrisiko i samsvar med nr. 2 og 

ii) motpartskredittrisiko i samsvar med nr. 3. 

b) Verdipapirsentralens kapitalkrav for markedsrisiko i samsvar med nr. 4 og 5. 

2. Ved beregning av en verdipapirsentrals risikovektede eksponeringsbeløp for kredittrisiko får følgende bestemmelser 

anvendelse: 

a) Dersom en verdipapirsentral ikke har tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 til 

å yte tilknyttede banktjenester, skal verdipapirsentralen benytte standardmetoden for kredittrisiko nevnt i artikkel 107–141 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, sammenholdt med artikkel 192–241 om kredittrisikoreduksjon i nevnte forordning. 

b) Dersom en verdipapirsentral har tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 til å yte 

tilknyttede banktjenester, men ikke har tillatelse til å benytte den interne kredittvurderingsmetoden («IRB-metoden») 

fastsatt i artikkel 142–191 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal verdipapirsentralen benytte standardmetoden for 

kredittrisiko fastsatt i artikkel 107–141 i forordning (EU) nr. 575/2013, sammenholdt med bestemmelsene om 

kredittrisikoreduksjon fastsatt i artikkel 192–241 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c) Dersom en verdipapirsentral har tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 til å yte 

tilknyttede banktjenester og har tillatelse til å benytte IRB-metoden, skal verdipapirsentralen benytte IRB-metoden for 

kredittrisiko fastsatt i artikkel 142–191 i forordning (EU) nr. 575/2013, sammenholdt med bestemmelsene om 

kredittrisikoreduksjon fastsatt i artikkel 192–241 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

3. Ved beregning av en verdipapirsentrals risikovektede eksponeringsbeløp for motpartskredittrisiko skal verdipapirsentralen 

bruke både 

a) en av metodene fastsatt i artikkel 271–282 i forordning (EU) nr. 575/2013 og 

b) den avanserte metoden for finansielle sikkerheter, med volatilitetsjusteringer som fastsatt i artikkel 220–227 i forordning 

(EU) nr. 575/2013.  
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4. En verdipapirsentral som oppfyller et av følgende vilkår, skal beregne sine kapitalkrav for markedsrisiko i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 102–106 og 325–361 i forordning (EU) nr. 575/2013, herunder ved å anvende unntaket for mindre 

handelsporteføljevirksomhet i henhold til artikkel 94 i nevnte forordning: 

a) En verdipapirsentral har ikke tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014. 

b) En verdipapirsentral har tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014, men har ikke 

tillatelse til å benytte interne modeller for beregning av krav til ansvarlig kapital for markedsrisiko. 

5. En verdipapirsentral som har tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 til å yte 

tilknyttede banktjenester og til å benytte interne modeller for beregning av krav til ansvarlig kapital for markedsrisiko, skal 

beregne sine kapitalkrav for markedsrisiko i samsvar med artikkel 102–106 og 362–376 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Artikkel 6 

Kapitalkrav for virksomhetsrisiko 

1. En verdipapirsentrals kapitalkrav for virksomhetsrisiko skal være det som er høyest av følgende beløp: 

a) Resultatet av beregningen i henhold til nr. 2, minus det beløpet som er lavest av de følgende: 

i) Nettoinntekt etter skatt for siste reviderte regnskapsår. 

ii) Forventet nettoinntekt etter skatt for inneværende regnskapsår. 

iii) Forventet nettoinntekt etter skatt for foregående regnskapsår som det ennå ikke foreligger revidert resultat for. 

b) 25 % av verdipapirsentralens årlige brutto driftskostnader i henhold til nr. 3. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav a) skal en verdipapirsentral utføre samtlige av følgende oppgaver: 

a) Beregne den kapitalen som er nødvendig for å dekke tap som følge av virksomhetsrisiko, på grunnlag av rimelig 

forutsigbare negative scenarioer som er relevante for dens forretningsmodell.  

b) Dokumentere forutsetningene og metodene som er brukt for å beregne forventet tap som nevnt i bokstav a). 

c) Gjennomgå og ajourføre scenarioene nevnt i bokstav a) minst en gang i året. 

3. Ved beregning av en verdipapirsentrals årlige brutto driftskostnader får følgende bestemmelser anvendelse: 

a) Verdipapirsentralens årlige brutto driftskostnader skal omfatte minst følgende: 

i) Samlede personalkostnader, herunder lønn, bonuser og sosiale kostnader. 

ii) Samlede generelle administrasjonskostnader, og særlig markedsførings- og representasjonskostnader. 

iii) Forsikringskostnader. 

iv) Andre personalkostnader og reisekostnader. 

v) Kostnader knyttet til fast eiendom. 

vi) IT-kostnader. 

vii) Telekommunikasjonskostnader. 

viii) Kostnader knyttet til porto og dataoverføring. 

ix) Kostnader knyttet til ekstern konsulentbistand. 

x) Av- og nedskrivning av materielle og immaterielle eiendeler. 

xi) Verdifall på og avhending av anleggsmidler.  
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b) Verdipapirsentralens årlige brutto driftskostnader skal fastsettes i samsvar med ett av følgende: 

i) Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS), som vedtatt i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1606/2002(1). 

ii) Rådsdirektiv 78/660/EØF(2), 83/349/EØF(3) og 86/635/EØF. 

iii) Alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper i tredjestater som anses som likeverdige med IFRS i samsvar med 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007(4) eller en tredjestats regnskapsstandarder som det er tillatt å bruke i 

samsvar med artikkel 4 i nevnte forordning. 

c) Verdipapirsentralen kan trekke av- og nedskrivning av materielle og immaterielle eiendeler fra årlige brutto driftskostnader. 

d) Verdipapirsentralen skal bruke opplysninger fra sitt siste reviderte årsregnskap. 

e) Dersom verdipapirsentralen har drevet virksomhet i mindre enn ett år fra datoen da den startet virksomheten, skal den bruke 

brutto driftskostnader som fastsatt i forretningsplanen. 

Artikkel 7 

Kapitalkrav for avvikling eller omstrukturering 

En verdipapirsentral skal beregne sine kapitalkrav for avvikling eller omstrukturering ved å utføre følgende trinn i tur og orden: 

a) Beregne den tiden som er nødvendig for avvikling eller omstrukturering i alle stresscenarioene nevnt i vedlegget i samsvar 

med planen nevnt i artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

b) Dividere verdipapirsentralens årlige brutto driftskostnader beregnet i henhold til artikkel 6 nr. 3 med tolv («månedlige 

brutto driftskostnader»). 

c) Multiplisere de månedlige brutto driftskostnadene nevnt i bokstav b) med det som er lengst av 

i) tidsrommet nevnt i bokstav a) og 

ii) seks måneder. 

AVDELING II 

TILLEGGSKAPITALKRAV FOR VERDIPAPIRSENTRALER SOM HAR TILLATELSE TIL Å TILBY TILKNYTTEDE 

BANKTJENESTER, OG FOR UTPEKTE KREDITTINSTITUSJONER SOM NEVNT I ARTIKKEL 54 I FORORDNING (EU)  

NR. 909/2014 

Artikkel 8 

Tilleggskapitalkrav knyttet til yting av intradagkreditt 

1. For å beregne det ytterligere tilleggskapitalkravet som er knyttet til yting av intradagkreditt som fastsatt i artikkel 54 nr. 3 

bokstav d) i forordning (EU) nr. 909/2014 og i artikkel 54 nr. 4 bokstav e) i nevnte forordning, skal yteren av tilknyttede 

banktjenester utføre følgende trinn i tur og orden: 

a) Beregne gjennomsnittet for siste kalenderår av de fem høyeste intradagkreditteksponeringene («høyeste eksponeringer») 

som er knyttet til yting av tjenestene angitt i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 

(2) Fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse 

selskapsformer (EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11). 

(3) Sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om konsoliderte regnskaper 

(EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007 av 21. desember 2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for 

regnskapsstandarder som anvendes av verdipapirutstedere fra tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 

2004/109/EF (EUT L 340 av 22.12.2007, s. 66). 



Nr. 36/532 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

b) Anvende avkortinger på alle sikkerheter som er stilt i forbindelse med de høyeste eksponeringene, og legge til grunn at 

sikkerhetene etter anvendelsen av avkortingene i samsvar med artikkel 222–227 i forordning (EU) nr. 575/2013 taper 5 % 

av sin markedsverdi. 

c) Beregne gjennomsnittet av kravene til ansvarlig kapital for de høyeste eksponeringene beregnet i samsvar med nr. 2, idet 

eksponeringene anses som eksponeringer ved dagens slutt («tilleggskapitalkrav»). 

2. Ved beregning av tilleggskapitalkravet nevnt i nr. 1 skal institusjonene anvende en av følgende metoder: 

a) Standardmetoden for kredittrisiko nevnt i artikkel 107–141 i forordning (EU) nr. 575/2013 dersom de ikke har tillatelse til å 

benytte IRB-metoden. 

b) IRB-metoden og kravene i artikkel 142–191 i forordning (EU) nr. 575/2013 dersom de har tillatelse til å benytte IRB-

metoden. 

3. Dersom en institusjon benytter standardmetoden for kredittrisiko i samsvar med nr. 2 bokstav a), skal beløpet for hver av 

de fem høyeste eksponeringene som er nevnt i nr. 1 bokstav a), ved anvendelse av nr. 1 bokstav b) anses som en eksponerings-

verdi i henhold til artikkel 111 i forordning (EU) nr. 575/2013. Kravene i tredje del avdeling II kapittel 4 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 som gjelder artikkel 111 i nevnte forordning, får også anvendelse. 

4. Dersom en institusjon benytter IRB-metoden for kredittrisiko i samsvar med nr. 2 bokstav b), skal utestående beløp for 

hver av de fem høyeste eksponeringene som er nevnt i nr. 1 bokstav a), ved anvendelse av nr. 1 bokstav b) anses som en 

eksponeringsverdi i henhold til artikkel 166 i forordning (EU) nr. 575/2013. Kravene i tredje del avdeling II kapittel 4 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 som gjelder artikkel 166 i nevnte forordning, får også anvendelse. 

5. Kapitalkravene i denne artikkel får anvendelse tolv måneder etter at tillatelsen til å yte tilknyttede banktjenester i henhold 

til artikkel 55 i forordning (EU) nr. 909/2014 er gitt. 

AVDELING III 

TILSYNSKRAV FOR KREDITTINSTITUSJONER ELLER VERDIPAPIRSENTRALER SOM HAR TILLATELSE TIL Å YTE 

TILKNYTTEDE BANKTJENESTER SOM NEVNT I ARTIKKEL 59 I FORORDNING (EU) NR. 909/2014 

KAPITTEL I 

SIKKERHETER OG ANDRE LIKEVERDIGE ØKONOMISKE MIDLER FOR KREDITT- OG LIKVIDITETSRISIKO 

Artikkel 9 

Generelle bestemmelser om sikkerheter og andre likeverdige økonomiske midler 

1. En yter av tilknyttede banktjenester skal oppfylle følgende vilkår ved sikkerhetsstillelse: 

a) Den skal holde sikkerheten klart atskilt fra den låntakende deltakerens øvrige verdipapirer. 

b) Den skal godta sikkerhet som oppfyller vilkårene i artikkel 10, samt andre typer sikkerhet som oppfyller kravene i artikkel 

11 i samsvar med følgende hierarki: 

i) Først godta som sikkerhet alle verdipapirer på den låntakende deltakerens konto som oppfyller kravene i artikkel 10, 

og bare dem. 

ii) Dernest godta som sikkerhet alle verdipapirer på den låntakende deltakerens konto som oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 11 nr. 1, og bare dem.  
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iii) Endelig godta som sikkerhet alle verdipapirer på den låntakende deltakerens konto som oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 11 nr. 2, innenfor rammen av tilgjengelige kvalifiserte likvide midler som nevnt i artikkel 34 med sikte på å 

oppfylle minstekravet til likvide midler nevnt i artikkel 35 nr. 3. 

c) Den skal minst en gang om dagen overvåke kredittkvaliteten, markedslikviditeten og prisvolatiliteten for hvert verdipapir 

som godtas som sikkerhet, og vurdere det i samsvar med artikkel 12. 

d) Den skal angi metodene for avkorting som anvendes på sikkerhetens verdi, i samsvar med artikkel 13. 

e) Den skal sikre at sikkerheten er tilstrekkelig diversifisert til at den kan realiseres i løpet av tidsrommene nevnt i artikkel 10 

og 11 uten å påvirke markedet i vesentlig grad, i samsvar med artikkel 14. 

2. Sikkerheten skal stilles av motparter i henhold til en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse i form av pantsetting som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/47/EF(1), eller i henhold til en avtale om finansiell 

sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i nevnte direktiv. 

3. En yter av tilknyttede banktjenester skal oppfylle vilkårene i artikkel 15 og 16 med hensyn til andre likeverdige 

økonomiske midler. 

Artikkel 10 

Sikkerhet i henhold til artikkel 59 nr. 3 bokstav d) og artikkel 59 nr. 4 bokstav d) i forordning (EU) nr. 909/2014 

1. For at sikkerhet skal anses å være av beste kvalitet i henhold til artikkel 59 nr. 3 bokstav d) og artikkel 59 nr. 4 bokstav d) 

i forordning (EU) nr. 909/2014, skal den bestå av gjeldsinstrumenter som oppfyller samtlige av følgende vilkår: 

a) De er utstedt eller uttrykkelig garantert av en av følgende: 

i) En stat. 

ii) En sentralbank. 

iii) En av de multilaterale utviklingsbankene oppført i artikkel 117 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

iv) Det europeiske finansielle stabiliseringsfond eller Den europeiske stabiliseringsordning. 

b) Verdipapirsentralen kan godtgjøre at den har lav kreditt- og markedsrisiko ifølge sin egen interne vurdering, som bygger på 

en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er basert på eksterne uttalelser, og som tar hensyn til landrisikoen for 

den staten der utstederen er etablert. 

c) De er uttrykt i en valuta hvis risiko yteren av tilknyttede banktjenester er i stand til å styre. 

d) De kan omsettes fritt og er ikke omfattet av juridiske begrensninger eller av krav fra tredjepart som er til hinder for at de 

kan realiseres. 

e) De oppfyller ett av følgende krav: 

i) De har et aktivt marked for direkte salg eller gjenkjøpsavtaler, med mange ulike kjøpere og selgere, som yteren av 

tilknyttede tjenester har sikker tilgang til, også under stressede forhold. 

ii) De kan realiseres av yteren av tilknyttede tjenester gjennom en forhåndsfastsatt og svært pålitelig finansieringsordning 

som nevnt i artikkel 59 nr. 4 bokstav e) i forordning (EU) nr. 909/2014 og angitt i artikkel 38 i denne forordning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/47/EF av 6. juni 2002 om avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse (EFT L 168 av 27.6.2002, s. 43). 
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f) Pålitelige prisopplysninger om slike gjeldsinstrumenter offentliggjøres minst en gang om dagen. 

g) De er lett tilgjengelige og kan konverteres til kontanter samme dag. 

2. For at sikkerhet i henhold til artikkel 59 nr. 3 i bokstav d) og artikkel 59 nr. 4 bokstav d) i forordning (EU) nr. 909/2014 

skal anses å være av lavere kvalitet enn som nevnt i nr. 1, skal den bestå av omsettelige verdipapirer og pengemarkeds-

instrumenter som oppfyller samtlige av følgende vilkår: 

a) De finansielle instrumentene er utstedt av en utsteder som har lav kredittrisiko, basert på en egnet intern vurdering som 

yteren av tilknyttede banktjenester har foretatt, som bygger på en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er 

basert på eksterne uttalelser, og som tar hensyn til risikoen knyttet til at utstederen er etablert i en bestemt stat. 

b) De finansielle instrumentene har lav markedsrisiko basert på en egnet intern vurdering som yteren av tilknyttede 

banktjenester har foretatt, og som bygger på en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er basert på eksterne 

uttalelser. 

c) De er uttrykt i en valuta hvis risiko yteren av tilknyttede banktjenester er i stand til å styre. 

d) De kan omsettes fritt og er ikke omfattet av juridiske begrensninger eller av krav fra tredjepart som er til hinder for at de 

kan realiseres. 

e) De oppfyller ett av følgende krav: 

i) De har et aktivt marked for direkte salg eller gjenkjøpsavtaler, med mange ulike kjøpere og selgere, som yteren av 

tilknyttede banktjenester kan godtgjøre at den har sikker tilgang til, også under stressede forhold. 

ii) De kan realiseres av yteren av tilknyttede tjenester gjennom en forhåndsfastsatt og svært pålitelig finansieringsordning 

som nevnt i artikkel 59 nr. 4 bokstav e) i forordning (EU) nr. 909/2014 og angitt i artikkel 38 i denne forordning. 

f) De kan realiseres samme dag. 

g) Prisopplysninger om instrumentene er offentlig tilgjengelige i nær sanntid. 

h) De er ikke utstedt av noen av følgende: 

i) Den deltakeren som stiller sikkerheten, eller en enhet som er del av samme konsern som deltakeren, unntatt når det 

gjelder en obligasjon med fortrinnsrett, og bare dersom eiendelene som obligasjonen er stilt som sikkerhet for, er 

hensiktsmessig atskilt innenfor en solid rettslig ramme og oppfyller kravene i denne artikkel. 

ii) En yter av tilknyttede banktjenester eller en enhet som er del av samme konsern som yteren av tilknyttede bank-

tjenester. 

iii) En enhet hvis virksomhet omfatter yting av tjenester som er av avgjørende betydning for yteren av tilknyttede 

banktjenester, med mindre enheten er en sentralbank i Unionen eller en sentralbank som utsteder en valuta som yteren 

av tilknyttede banktjenester har eksponeringer i. 

i) De er ikke på annen måte eksponert for betydelig korrelasjonsrisiko i henhold til artikkel 291 i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

Artikkel 11 

Annen sikkerhet 

1. Andre typer sikkerhet som en yter av tilknyttede banktjenester kan bruke, skal bestå av finansielle instrumenter som 

oppfyller samtlige av følgende vilkår: 

a) De kan omsettes fritt og er ikke omfattet av juridiske begrensninger eller av krav fra tredjepart som er til hinder for at de 

kan realiseres. 

b) De godtas av en sentralbank i Unionen der yteren av tilknyttede banktjenester har tilgang til regelmessig, ikke-leilighetsvis 

kreditt («ordinær kreditt») i den berørte sentralbanken.  
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c) De er uttrykt i en valuta hvis risiko yteren av tilknyttede banktjenester er i stand til å styre. 

d) Yteren av tilknyttede banktjenester har en forhåndsfastsatt finansieringsordning med den typen kredittverdige finansin-

stitusjoner som er nevnt i artikkel 59 nr. 4 bokstav e) i forordning (EU) nr. 909/2014 og angitt i artikkel 38 i denne 

forordning, som fastsetter at disse instrumentene kan konverteres til kontanter samme dag. 

2. I henhold til artikkel 59 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) nr. 909/2014 er andre former for sikkerhet som en yter av 

tilknyttede banktjenester kan bruke, finansielle instrumenter som oppfyller følgende vilkår: 

a) De kan omsettes fritt og er ikke omfattet av juridiske begrensninger eller av krav fra tredjepart som er til hinder for at de 

kan realiseres. 

b) De er uttrykt i en valuta hvis risiko yteren av tilknyttede banktjenester er i stand til å styre. 

c) Yteren av tilknyttede banktjenester har både 

i) en forhåndsfastsatt finansieringsordning som er i samsvar med artikkel 59 nr. 4 bokstav e) i forordning (EU) 

nr. 909/2014 og som angitt i artikkel 38 i denne forordning, slik at disse instrumentene kan realiseres i løpet av fem 

virkedager, og 

ii) kvalifiserte likvide midler i samsvar med artikkel 34 i tilstrekkelig omfang til å sikre dekning for den tiden det tar å 

realisere slik sikkerhet i tilfelle av mislighold hos deltakeren. 

Artikkel 12 

Verdsetting av sikkerhet 

1. En yter av tilknyttede banktjenester skal fastsette retningslinjer og framgangsmåter for verdsetting av sikkerhet som sikrer 

a) at de finansielle instrumentene nevnt i artikkel 10 verdsettes til markedsverdi minst en gang om dagen, 

b) at de finansielle instrumentene nevnt i artikkel 11 nr. 1 verdsettes minst en gang om dagen, og dersom daglig verdsetting 

ikke er mulig, at de verdsettes til modellverdi, 

c) at de finansielle instrumentene nevnt i artikkel 11 nr. 2 verdsettes minst en gang om dagen, og dersom daglig verdsetting 

ikke er mulig, at de verdsettes til modellverdi. 

2. Metodene for verdsetting til modellverdi nevnt i nr. 1 bokstav b) og c) skal dokumenteres fullt ut. 

3. En yter av tilknyttede banktjenester skal vurdere om retningslinjer og framgangsmåter for verdsetting er tilstrekkelige i 

alle følgende tilfeller: 

a) Regelmessig og minst en gang i året. 

b) Dersom en vesentlig endring påvirker retningslinjene og framgangsmåtene for verdsetting. 

Artikkel 13 

Avkortinger 

1. En yter av tilknyttede banktjenester skal fastsette nivået på avkortingene som følger: 

a) Dersom sikkerheten godtas av den sentralbanken der yteren av tilknyttede banktjenester har tilgang til ordinær kreditt, bør 

avkortingene som sentralbanken anvender på denne type sikkerhet, anses som minsteavkorting.  
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b) Dersom sikkerheten ikke godtas av den sentralbanken der yteren av tilknyttede banktjenester har tilgang til ordinær kreditt, 

bør avkortingene som anvendes av den sentralbanken som utsteder valutaen som det finansielle instrumentet er uttrykt i, 

anses som minsteavkorting. 

2. Yteren av tilknyttede banktjenester skal sikre at dens retningslinjer og framgangsmåter for å fastsette avkortinger tar 

hensyn til at sikkerheten kan måtte realiseres under stressede markedsforhold, og til den tiden det tar å realisere den. 

3. Ved fastsettelse av avkortingene skal det tas hensyn til relevante kriterier, herunder samtlige av følgende: 

a) Type eiendel. 

b) Kredittrisikonivået som er knyttet til det finansielle instrumentet. 

c) Eiendelens utstedelsesstat. 

d) Eiendelens løpetid. 

e) Eiendelens historiske og hypotetiske framtidige prisvolatilitet under stressede markedsforhold. 

f) Det underliggende markedets likviditet, herunder forskjeller mellom kjøps- og salgskurs. 

g) Eventuell valutarisiko. 

h) Korrelasjonsrisikoen i henhold til artikkel 291 i forordning (EU) nr. 575/2013, dersom det er relevant. 

4. Kriteriene nevnt i nr. 3 bokstav b) skal fastsettes ved en intern vurdering som yteren av tilknyttede banktjenester foretar, 

og som bygger på en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er basert på eksterne uttalelser. 

5. Verdipapirer fra en enhet som tilhører samme konsern som låntaker, skal anses ikke å ha noen verdi som sikkerhet. 

6. Yteren av tilknyttede banktjenester skal sikre at avkortingene beregnes på en forsiktig måte for i størst mulig grad å 

begrense prosykliske virkninger. 

7. Yteren av tilknyttede banktjenester skal sikre at dens retningslinjer og framgangsmåter for avkorting valideres minst en 

gang i året av en uavhengig enhet hos den, og at gjeldende avkortinger sammenholdes med referanseverdier fra den 

sentralbanken som utsteder den relevante valutaen, og med andre relevante kilder dersom den utstedende sentralbanken ikke har 

noen referanseverdi tilgjengelig. 

8. Yteren av tilknyttede banktjenester skal minst en gang om dagen gjennomgå avkortingene som anvendes. 

Artikkel 14 

Konsentrasjonsgrenser for sikkerhet 

1. En yter av tilknyttede banktjenester skal ha innført retningslinjer og framgangsmåter med hensyn til konsentrasjonsgrenser 

for sikkerhet som omfatter følgende: 

a) Retningslinjer og framgangsmåter som skal følges ved overskridelse av konsentrasjonsgrensene. 

b) Risikoreduserende tiltak som skal iverksettes dersom konsentrasjonsgrensene fastsatt i retningslinjene overskrides. 

c) Tidsplanen for forventet gjennomføring av tiltakene i henhold til bokstav b).  
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2. Ved fastsettelse av konsentrasjonsgrensene for det samlede beløpet på sikkerheter som er stilt («sikkerhetsportefølje»), 

skal det tas hensyn til samtlige av følgende kriterier: 

a) Individuelle utstedere, ut fra konsernets struktur. 

b) Utsteders land. 

c) Type utsteder. 

d) Type eiendel. 

e) Oppgjørsvaluta. 

f) Sikkerhet med kreditt-, likviditets- og markedsrisiko over minstegrensene. 

g) Om yteren av tilknyttede banktjenester kan bruke sikkerheten til å få tilgang til ordinær kreditt hos den utstedende 

sentralbanken. 

h) Hver låntakende deltaker. 

i) Alle låntakende deltakere. 

j) Finansielle instrumenter utstedt av utstedere av samme type når det gjelder økonomisk sektor, virksomhet og geografisk 

område. 

k) Det finansielle instrumentets eller utstederens kredittrisikonivå som fastsatt ved en intern vurdering som yteren av 

tilknyttede banktjenester har foretatt, som bygger på en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er basert på 

eksterne uttalelser, og som tar hensyn til risikoen knyttet til at utstederen er etablert i en bestemt stat. 

l) De finansielle instrumentenes likviditet og prisvolatilitet. 

3. En yter av tilknyttede banktjenester skal sikre at høyst 10 % av dens intradagkreditteksponering er garantert av en av 

følgende: 

a) En enkelt kredittinstitusjon. 

b) En finansinstitusjon i en tredjestat som er underlagt og overholder tilsynsregler som er minst like strenge som reglene 

fastsatt i direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013, i samsvar med artikkel 114 nr. 7 i nevnte forordning. 

c) En kommersiell enhet som er del av samme konsern som institusjonen nevnt i bokstav a) eller b). 

4. Ved beregning av konsentrasjonsgrensene for sikkerhet nevnt i nr. 2 skal en yter av tilknyttede banktjenester legge 

sammen sin samlede eksponering mot en enkelt motpart, som er summen av verdien av akkumulerte kredittlinjer, innskudds-

kontoer, foliokontoer, pengemarkedsinstrumenter og omvendte gjenkjøpsavtaler som yteren av tilknyttede banktjenester 

benytter. 

5. Ved fastsettelse av konsentrasjonsgrensen for sikkerhet med hensyn til eksponeringen som en yter av tilknyttede 

banktjenester har mot en individuell utsteder, skal yteren av tilknyttede banktjenester legge sammen og behandle som en enkelt 

risiko sin eksponering mot alle finansielle instrumenter som er utstedt av utstederen eller av en enhet i konsernet, og uttrykkelig 

garantert av utstederen eller en enhet i konsernet. 

6. En yter av tilknyttede banktjenester skal sikre at dens retningslinjer og framgangsmåter for konsentrasjonsgrenser for 

sikkerhet til enhver tid er tilstrekkelige. Den skal vurdere sine konsentrasjonsgrenser for sikkerhet minst en gang i året og hver 

gang det skjer en vesentlig endring som påvirker dens risikoeksponering. 

7. En yter av tilknyttede banktjenester skal underrette den låntakende deltakeren om gjeldende konsentrasjonsgrenser for 

sikkerhet og om eventuelle endringer av disse grensene i henhold til nr. 6.  
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Artikkel 15 

Andre likeverdige økonomiske midler 

1. Andre likeverdige økonomiske midler omfatter bare de økonomiske midlene og den kredittbeskyttelsen som er nevnt i nr. 2–

4, og de økonomiske midlene som er nevnt i artikkel 16. 

2. Andre likeverdige økonomiske midler kan omfatte forretningsbankgarantier fra en kredittverdig finansinstitusjon som 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 38 nr. 1, eller et konsortium av slike finansielle institusjoner som oppfyller samtlige av 

følgende vilkår: 

a) De er utstedt av en utsteder som har lav kredittrisiko basert på en egnet intern vurdering som yteren av tilknyttede 

banktjenester har foretatt, som bygger på en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er basert på eksterne 

uttalelser, og som tar hensyn til risikoen knyttet til at utstederen er etablert i en bestemt stat. 

b) De er uttrykt i en valuta hvis risiko yteren av tilknyttede banktjenester er i stand til å styre på en tilfredsstillende måte. 

c) De er ubetingede og ugjenkallelige, og det finnes ingen juridiske eller avtalefestede unntak eller alternativer som utstederen 

kan vise til for å hindre at garantien utbetales. 

d) De kan utbetales på anmodning i løpet av en virkedag i realisasjonstiden for porteføljen til den misligholdende låntakende 

deltakeren, uten noen regulatoriske, rettslige eller operasjonelle begrensninger. 

e) De er ikke utstedt av en enhet som er del av samme konsern som den låntakende deltakeren som omfattes av garantien, eller 

av en enhet hvis virksomhet omfatter yting av tjenester av avgjørende betydning for yteren av tilknyttede banktjenester, 

med mindre enheten er en sentralbank i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller en sentralbank som utsteder en 

valuta som yteren av tilknyttede banktjenester har eksponeringer i. 

f) De ikke eksponert for betydelig korrelasjonsrisiko i henhold til artikkel 291 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

g) De er fullt garantert gjennom sikkerhet som oppfyller følgende vilkår: 

i) De er ikke eksponert for korrelasjonsrisiko i henhold til artikkel 291 i forordning (EU) nr. 575/2013 som følge av en 

korrelasjon med garantistens eller den låntakende deltakerens kredittverdighet, med mindre korrelasjonsrisikoen er 

tilstrekkelig redusert gjennom avkorting av sikkerheten. 

ii) Yteren av tilknyttede banktjenester kan raskt anvende garantien, og den er konkursbeskyttet i tilfelle av samtidig 

mislighold hos den låntakende deltakeren og garantisten. 

iii) Garantistens egnethet er godkjent av ledelsesorganet for yteren av tilknyttede banktjenester etter en grundig vurdering 

av utstederen og av garantiens rettslige, avtalemessige og operasjonelle ramme for å oppnå en høy grad av sikkerhet 

når det gjelder garantiens effektivitet, og dette er meldt til den berørte vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 60 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

3. Andre likeverdige økonomiske midler kan omfatte bankgarantier utstedt av en sentralbank som oppfyller samtlige av 

følgende vilkår: 

a) De er utstedt av en sentralbank i Unionen eller en sentralbank som utsteder en valuta som yteren av tilknyttede bank-

tjenester har eksponeringer i. 

b) De er uttrykt i en valuta hvis risiko yteren av tilknyttede banktjenester er i stand til å styre på en tilfredsstillende måte. 

c) De er ubetingede og ugjenkallelige, og den utstedende sentralbanken kan ikke vise til noen juridiske eller avtalefestede 

unntak eller alternativer som gjør det mulig for utstederen å hindre at garantien utbetales. 

d) De blir utbetalt i løpet av én virkedag.  
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4. Andre likeverdige økonomiske midler kan omfatte kapital, etter fradrag av kapitalkravene i artikkel 1–8, men bare for å 

dekke eksponeringer mot sentralbanker, multilaterale utviklingsbanker og internasjonale organisasjoner som ikke er unntatt i 

henhold til artikkel 23 nr. 2. 

Artikkel 16 

Andre likeverdige økonomiske midler for eksponeringer i samvirkende forbindelser 

Andre likeverdige økonomiske midler kan omfatte bankgarantier og remburs som brukes til å sikre kreditteksponeringer 

mellom verdipapirsentraler som oppretter samvirkende forbindelser, dersom de oppfyller samtlige av følgende vilkår: 

a) De dekker bare kreditteksponeringer mellom to forbundne verdipapirsentraler. 

b) De er utstedt av et konsortium av kredittverdige finansinstitusjoner som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 38 nr. 1, der 

hver av disse finansinstitusjonene har plikt til å betale den delen av det samlede beløpet som det er inngått avtale om. 

c) De er uttrykt i en valuta hvis risiko yteren av tilknyttede banktjenester er i stand til å styre på en tilfredsstillende måte. 

d) De er ubetingede og ugjenkallelige, og de utstedende institusjonene kan ikke vise til noen juridiske eller avtalefestede 

unntak som gjør det mulig for å utstederen å hindre betaling av rembursens beløp. 

e) De kan utbetales på anmodning, uten noen regulatoriske, rettslige eller operasjonelle begrensninger. 

f) De er ikke utstedt av 

i) en enhet som er del av samme konsern som den låntakende verdipapirsentralen eller en verdipapirsentral med en 

eksponering som er dekket av bankgarantier og remburs, 

ii) en enhet hvis virksomhet omfatter yting av tjenester av avgjørende betydning for yteren av tilknyttede banktjenester. 

g) De ikke eksponert for betydelig korrelasjonsrisiko i henhold til artikkel 291 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

h) Yteren av tilknyttede banktjenester overvåker regelmessig de utstedende finansinstitusjonenes kredittverdighet ved å foreta 

en uavhengig vurdering av disse institusjonenes kredittverdighet og ved å tildele og regelmessig gjennomgå interne 

kredittvurderinger for hver finansinstitusjon. 

i) De kan utbetales i realisasjonstiden i løpet av tre virkedager fra det øyeblikket den misligholdende yteren av tilknyttede 

banktjenester unnlater å oppfylle sine betalingsforpliktelser når de forfaller. 

j) Det finnes kvalifiserte likvide midler i samsvar med artikkel 34 i tilstrekkelig omfang til å sikre dekning for den tiden det 

tar til bankgarantien og rembursen må utbetales i tilfelle av mislighold hos en av de forbundne verdipapirsentralene. 

k) Risikoen for at konsortiet ikke skal betale bankgarantiens og rembursens fulle beløp, reduseres ved 

i) fastsettelse av egnede konsentrasjonsgrenser som sikrer at ingen finansinstitusjon, herunder dens morforetak og 

datterforetak, som inngår i konsortiet, garanterer for mer enn 10 % av rembursens samlede beløp, 

ii) begrensning av kreditteksponeringen som dekkes av bankgarantien og rembursene, til bankgarantiens samlede beløp, 

minus det som er lavest av 10 % av det samlede beløpet og det beløpet som er garantert av de to kredittinstitusjonene 

som representerer den største andelen av det samlede beløpet, 

iii) iverksetting av ytterligere risikoreduserende tiltak, for eksempel effektive tapsdelingsordninger med klart definerte 

regler og framgangsmåter. 

l) Ordningene utprøves og gjennomgås regelmessig i henhold til artikkel 41 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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KAPITTEL II 

TILSYNSRAMME FOR KREDITT- OG LIKVIDITETSRISIKO 

Artikkel 17 

Generelle bestemmelser 

1. Når det gjelder tilsynskravene for kredittrisikoen som følger av yting av tilknyttede banktjenester for hvert verdipapir-

oppgjørssystem som nevnt i artikkel 59 nr. 3 og 5 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal en yter av tilknyttede banktjenester 

oppfylle alle kravene fastsatt i dette kapittel med hensyn til overvåking, måling, styring, rapportering og offentliggjøring av 

kredittrisiko når det gjelder følgende: 

a) Intradagkredittrisiko og kredittrisiko over natten. 

b) Relevant sikkerhet og andre likeverdige økonomiske midler som brukes i forbindelse med risikoene nevnt i bokstav a). 

c) Eventuelle gjenværende kreditteksponeringer. 

d) Framgangsmåter for tilbakebetaling og straffegebyrer. 

2. Når det gjelder tilsynskravene for likviditetsrisikoen som følger av yting av tilknyttede banktjenester for hvert verdipapir-

oppgjørssystem som nevnt i artikkel 59 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal en yter av tilknyttede banktjenester oppfylle 

samtlige av følgende krav: 

a) Kravene i avsnitt 2 med hensyn til overvåking, måling, styring, rapportering og offentliggjøring av likviditetsrisiko. 

b) Kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til overvåking, måling, styring, rapportering og offentliggjøring av 

andre likviditetsrisikoer enn dem som er angitt i bokstav a). 

AVSNITT 1 

Kredittrisiko 

Artikkel 18 

Styringsramme for kredittrisiko 

1. I henhold til artikkel 17 nr. 1 bokstav a) skal en yter av tilknyttede banktjenester utarbeide og gjennomføre retningslinjer 

og framgangsmåter som oppfyller følgende krav: 

a) Måling av intradagkredittrisiko og kredittrisiko over natten i samsvar med underavsnitt 1. 

b) Overvåking av intradagkredittrisiko og kredittrisiko over natten i samsvar med underavsnitt 2. 

c) Styring av intradagkredittrisiko og kredittrisiko over natten i samsvar med underavsnitt 3. 

d) Måling, overvåking og forvaltning av sikkerheter og andre likeverdige økonomiske midler som nevnt i artikkel 59 nr. 3 

bokstav c) og d) i forordning (EU) nr. 909/2014, i samsvar med kapittel I i denne forordning. 

e) Analyser og planer for hvordan de skal håndtere eventuelle gjenværende kreditteksponeringer i samsvar med under-

avsnitt 4. 

f) Gjennomføring av framgangsmåtene for tilbakebetaling og straffegebyrer i samsvar med underavsnitt 5. 

g) Rapportering av kredittrisikoer i samsvar med underavsnitt 6. 

h) Offentliggjøring av kredittrisikoer i samsvar med underavsnitt 7.  
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2. Yteren av tilknyttede banktjenester skal gjennomgå retningslinjene og framgangsmåtene nevnt i nr. 1 minst en gang i året. 

3. Yteren av tilknyttede banktjenester skal også gjennomgå disse retningslinjene og framgangsmåtene når en av følgende 

situasjoner oppstår, samt dersom en av endringene nevnt i bokstav a) eller b) påvirker yterens risikoeksponering: 

a) Retningslinjene og framgangsmåtene endres vesentlig. 

b) Yteren av tilknyttede banktjenester foretar frivillig en endring på grunnlag av vurderingen nevnt i artikkel 19. 

4. Retningslinjene og framgangsmåtene nevnt i nr. 1 skal omfatte utarbeiding og ajourføring av en kredittrisikorapport. 

Rapporten skal omfatte følgende: 

a) Målingene nevnt i artikkel 19. 

b) Avkortinger som er anvendt i samsvar med artikkel 13, rapportert per type sikkerhet. 

c) Endringer i retningslinjene eller framgangsmåtene nevnt i nr. 3. 

5. Rapporten nevnt i nr. 4 skal gjennomgås hver måned av relevante komiteer som er nedsatt av ledelsesorganet for yteren av 

tilknyttede banktjenester. Dersom yteren av tilknyttede banktjenester er en kredittinstitusjon som er utpekt av verdipapir-

sentralen i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014, skal rapporten nevnt i nr. 4 også gjøres 

tilgjengelig månedlig for risikokomiteen som yteren av tilknyttede banktjenester har nedsatt i henhold til artikkel 48 i delegert 

forordning (EU) 2017/392. 

6. Dersom yteren av tilknyttede banktjenester overskrider en eller flere av konsentrasjonsgrensene nevnt i artikkel 14, skal 

den umiddelbart rapportere dette til vedkommende komité med ansvar for risikokontroll, og dersom den er en kredittinstitusjon 

i henhold til nr. 5 i denne artikkel, skal den umiddelbart rapportere til verdipapirsentralens risikokomité. 

Underavsn i t t  1  

Måling  av kredit t r i s iko  

Artikkel 19 

Måling av intradagkredittrisiko 

1. En yter av tilknyttede banktjenester skal identifisere og måle eksponeringer for intradagkredittrisiko og forutse høyeste 

intradagkreditteksponeringer ved bruk av operasjonelle og analytiske verktøyer som identifiserer og måler intradagkredittekspo-

neringer, og som særlig registrerer samtlige av følgende parametrer for hver motpart: 

a) Høyeste og gjennomsnittlige intradagkreditteksponeringer for tilknyttede banktjenester i henhold til avsnitt C i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014. 

b) Høyeste og gjennomsnittlige intradagkreditteksponeringer per låntakende deltaker, samt ytterligere inndeling av sik-

kerhetene som dekker disse kreditteksponeringene. 

c) Høyeste og gjennomsnittlige intradagkreditteksponeringer mot andre motparter, og dersom de er dekket av sikkerheter, 

ytterligere inndeling av sikkerhetene som dekker disse intradagkreditteksponeringene. 

d) Samlet verdi av intradagkredittlinjer bevilget til deltakere. 

e) Den ytterligere inndelingen av kreditteksponeringene nevnt i bokstav b) og c) skal omfatte følgende: 

i) Sikkerhet som oppfyller kravene i artikkel 10. 

ii) Annen sikkerhet i henhold til artikkel 11 nr. 1.  
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iii) Annen sikkerhet i henhold til artikkel 11 nr. 2. 

iv) Andre likeverdige økonomiske midler i henhold til artikkel 15 og 16. 

2. En yter av tilknyttede banktjenester skal fortløpende utføre målingene nevnt i nr. 1. 

Dersom løpende identifisering og måling av intradagkredittrisiko ikke er mulig fordi det trengs tilgang til eksterne opplys-

ninger, skal yteren av tilknyttede banktjenester måle intradagkreditteksponeringene så ofte som mulig og minst en gang om 

dagen. 

Artikkel 20 

Måling av kreditteksponeringer over natten 

En yter av tilknyttede banktjenester skal måle kreditteksponeringene over natten for tilknyttede banktjenester i henhold til 

avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 ved å registrere utestående kreditteksponeringer fra foregående dag en 

gang om dagen, ved virkedagens slutt.  

Underavsn i t t  2  

Overvåking  av kredit tr i s iko  

Artikkel 21 

Overvåking av intradagkreditteksponeringer 

For å overvåke intradagkredittrisikoen skal en yter av tilknyttede banktjenester særlig 

a) ved hjelp av et automatisk rapporteringssystem fortløpende overvåke intradagkreditteksponeringer som følger av de 

tilknyttede banktjenestene nevnt i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, 

b) oppbevare i minst ti år dokumentasjon på høyeste og gjennomsnittlige intradagkreditteksponeringer som følger av de 

tilknyttede banktjenestene nevnt i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, 

c) registrere intradagkreditteksponeringene fra hver enhet som har gitt opphav til slike eksponeringer, herunder 

i) utstedere, 

ii) deltakere i det verdipapiroppgjørssystemet som drives av en verdipapirsentral, på enhets- og konsernnivå, 

iii) verdipapirsentraler med samvirkende forbindelser, 

iv) banker og andre finansinstitusjoner som brukes for å foreta eller motta betalinger, 

d) gi en full beskrivelse av hvordan styringsrammen for kredittrisiko tar hensyn til innbyrdes avhengighet og forskjellige 

forbindelser som en yter av tilknyttede banktjenester kan ha med hver av enhetene nevnt i bokstav c), 

e) angi, for hver motpart, hvordan yteren av tilknyttede banktjenester overvåker konsentrasjonen av sine intradagkredittekspo-

neringer, herunder sine eksponeringer mot enhetene i de konsernene som omfatter enhetene oppført i bokstav c), 

f) angi i hvilken grad yteren av tilknyttede banktjenester anser at avkortingene som er anvendt på sikkerhet som er stilt, er 

tilstrekkelige, 

g) angi hvordan yteren av tilknyttede banktjenester overvåker dekningen av kreditteksponeringene med sikkerhet og 

dekningen av kreditteksponeringer med andre likeverdige økonomiske midler.  
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Artikkel 22 

Overvåking av kredittrisiko over natten 

For å overvåke kreditteksponeringer over natten skal en yter av tilknyttede banktjenester i forbindelse med kreditt over natten 

a) oppbevare i minst ti år dokumentasjon på summen av faktiske kreditteksponeringer ved dagens slutt, 

b) registrere opplysningene nevnt i bokstav a) en gang om dagen. 

Underavsn i t t  3  

Styring  av intradag kredi t tr i s iko  

Artikkel 23 

Generelle krav til styring av intradagkredittrisiko 

1. For å styre intradagkredittrisiko skal en yter av tilknyttede banktjenester 

a) angi hvordan den vurderer utformingen og virkemåten av sin styringsramme for kredittrisiko knyttet til alle former for 

virksomhet som er oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, 

b) bare bevilge kredittlinjer som yteren av tilknyttede banktjenester kan si opp når som helst uten vilkår og uten forhånds-

varsel, til låntakende deltakere i det verdipapiroppgjørssystemet som verdipapirsentralen driver, 

c) dersom en bankgaranti nevnt i artikkel 16 brukes i samvirkende forbindelser, vurdere og analysere de innbyrdes forbin-

delsene som kan oppstå når de samme deltakerne stiller denne bankgarantien. 

2. Følgende eksponeringer skal unntas fra anvendelsen av artikkel 9–15 og 24: 

a) Eksponeringer mot medlemmer av Det europeiske system av sentralbanker, andre organer i medlemsstatene med lignende 

funksjoner samt andre offentlige organer i Unionen som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld. 

b) Eksponeringer mot en av de multilaterale utviklingsbankene oppført i artikkel 117 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c) Eksponeringer mot en av de internasjonale organisasjonene oppført i artikkel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

d) Eksponeringer mot offentlige foretak i henhold til artikkel 4 nr. 8 i direktiv 575/2013/EF når de eies av sentralmyndigheter 

og har uttrykkelige ordninger fra sentralmyndigheter som garanterer deres kreditteksponeringer. 

e) Eksponeringer mot sentralbanker i tredjestater som er uttrykt i den berørte sentralbankens nasjonale valuta, forutsatt at 

Kommisjonen har vedtatt en gjennomføringsrettsakt i samsvar med artikkel 114 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013, som 

bekrefter at denne tredjestaten anses å anvende tilsyns- og reguleringsordninger som minst tilsvarer dem som anvendes i 

Unionen. 

Artikkel 24 

Kredittrammer 

For å styre intradagkredittrisiko og når kredittrammen for en låntakende deltaker fastsettes på konsernnivå, skal en yter av 

tilknyttede banktjenester oppfylle samtlige av følgende krav: 

a) Vurdere den låntakende deltakerens kredittverdighet på grunnlag av en metode som ikke utelukkende er basert på eksterne 

uttalelser.  
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b) Kontrollere at sikkerhet og andre likeverdige økonomiske midler som deltakeren stiller for å dekke intradagkredittekspo-

neringene, oppfyller kravene fastsatt i henholdsvis artikkel 9 og 15. 

c) Fastsette kredittrammen for en låntakende deltaker ut fra de forskjellige forbindelsene yteren av tilknyttede banktjenester 

har med vedkommende, herunder i tilfeller der yteren av tilknyttede banktjenester yter mer enn en av de tilknyttede 

banktjenestene nevnt i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 til samme deltaker. 

d) Ta hensyn til omfanget av kvalifiserte likvide midler i samsvar med artikkel 34. 

e) Gjennomgå kredittrammen for en låntakende deltaker med sikte på å sikre at 

i) kredittrammen blir revidert eller redusert dersom den låntakende deltakerens kredittverdighet faller, 

ii) kredittmulighetene strammes inn dersom verdien av sikkerheten den låntakende deltakeren har stilt, faller. 

f) Gjennomgå kredittlinjene låntakende deltakere er bevilget minst en gang i året på grunnlag av deres faktiske utnyttelse av 

kreditten. 

g) Sikre at nivået på kreditteksponeringer over natten er tatt med i utnyttelsen av den kredittrammen deltakeren er bevilget. 

h) Sikre at nivået på kreditt over natten som ennå ikke er tilbakebetalt, er tatt med i intradageksponeringene for den påfølgende 

dagen og ikke overskrider kredittrammen. 

Underavsn i t t  4  

Eventuel l e  g jenværende kredit t eksponeringer  

Artikkel 25 

Eventuelle gjenværende kreditteksponeringer 

1. Retningslinjene og framgangsmåtene nevnt i artikkel 18 nr. 1 skal sikre at eventuelle gjenværende kreditteksponeringer 

blir håndtert, også i situasjoner der realisasjonsverdien av sikkerhet og andre likeverdige økonomiske midler ikke er 

tilstrekkelig til å dekke kreditteksponeringene for yteren av tilknyttede banktjenester. 

2. Disse retningslinjene og framgangsmåtene skal 

a) angi hvordan eventuelt udekkede kredittap fordeles, herunder tilbakebetaling av midler som en yter av tilknyttede 

banktjenester kan låne av likviditetstilbydere for å dekke likviditetsbehov knyttet til slike tap, 

b) omfatte en løpende vurdering av utviklingen i markedsforholdene med hensyn til realisasjonsverdien av sikkerheter eller 

andre likeverdige økonomiske midler som kan utvikle seg til en eventuell gjenværende kreditteksponering, 

c) angi at vurderingen nevnt i bokstav b) skal ledsages av en framgangsmåte som fastsetter 

i) tiltakene som skal treffes for å håndtere markedsforholdene nevnt i bokstav b), 

ii) tidsplanen for tiltakene nevnt i punkt i), 

iii) eventuelle ajourføringer av styringsrammen for kredittrisiko som følge av markedsforholdene nevnt i bokstav b). 

3. Risikokomiteen hos yteren av tilknyttede banktjenester og, dersom det er relevant, verdipapirsentralens risikokomité, skal 

underrettes om eventuelle risikoer som kan gi opphav til eventuelle gjenværende kreditteksponeringer, og vedkommende 

myndighet nevnt i artikkel 60 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal umiddelbart underrettes om slike risikoer.  
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4. Markeds- og virksomhetsutvikling som påvirker eksponeringer for intradagkredittrisiko, skal analyseres og vurderes på 

nytt hver sjette måned og rapporteres til risikokomiteen hos yteren av tilknyttede banktjenester og eventuelt til verdipapir-

sentralens risikokomité. 

Underavsn i t t  5  

Framg ang småter for t i lbakebeta l ing  og  straffegebyrer  

Artikkel 26 

Framgangsmåter for tilbakebetaling av intradagkreditt 

1. En yter av tilknyttede banktjenester skal ha effektive framgangsmåter for tilbakebetaling av intradagkreditt som oppfyller 

kravene i nr. 2 og 3. 

2. Framgangsmåtene for tilbakebetaling av intradagkreditt skal fastsette straffegebyrer som har effektiv avskrekkende 

virkning og motvirker kreditteksponeringer over natten, og særlig at de oppfyller begge følgende vilkår: 

a) De er høyere enn markedsrenten for lån over natten mot sikkerhet mellom banker på pengemarkedet og den marginale 

utlånsrenten hos en sentralbank som utsteder den valutaen kreditteksponeringen er uttrykt i. 

b) De tar hensyn til finansieringskostnadene for den valutaen kreditteksponeringen er uttrykt i, og kredittverdigheten til den 

deltakeren som har en kreditteksponering over natten. 

Underavsn i t t  6  

Rapporter ing  av kredit tr is iko  

Artikkel 27 

Rapportering til myndighetene om styring av intradagrisiko 

1. En yter av tilknyttede banktjenester skal rapportere til den berørte vedkommende myndighet som nevnt i artikkel 60 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. En yter av tilknyttede banktjenester skal oppfylle samtlige av følgende rapporteringskrav: 

a) Den skal minst en gang i året sende inn en kvalitativ redegjørelse med angivelse av hvilke tiltak som er truffet med hensyn 

til hvordan kredittrisikoer, herunder intradagkredittrisikoer måles, overvåkes og styres. 

b) Den skal meddele alle vesentlige endringer i tiltakene truffet i samsvar med bokstav a) umiddelbart etter at den vesentlige 

endringen har funnet sted. 

c) Den skal hver måned sende inn parametrene nevnt i artikkel 19. 

3. Dersom yteren av tilknyttede banktjenester ikke oppfyller eller risikerer ikke å oppfylle kravene i denne forordning, 

herunder i stressperioder, skal den umiddelbart meddele dette til den berørte vedkommende myndighet og uten unødig opphold 

framlegge for vedkommende myndighet en detaljert plan for hvordan kravene snarest skal oppfylles. 

4. Så lenge kravene i denne forordning og i forordning (EU) nr. 909/2014 ikke er oppfylt, skal yteren av tilknyttede 

banktjenester rapportere opplysningene nevnt i nr. 2, alt etter hva som er relevant, daglig ved hver virkedags slutt, med mindre 

den berørte vedkommende myndighet tar hensyn til den særskilte situasjonen for yteren av tilknyttede banktjenester og 

virksomhetens omfang og kompleksitet, og tillater en mindre hyppig rapportering og en lengre rapporteringsfrist.  



Nr. 36/546 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

Underavsn i t t  7  

Offent l iggjøring  

Artikkel 28 

Offentliggjøring 

I henhold til artikkel 18 nr. 1 bokstav h) skal yteren av tilknyttede banktjenester en gang i året offentliggjøre en omfattende 

kvalitativ redegjørelse som angir hvordan kredittrisikoer, herunder intradagkredittrisikoer, måles, overvåkes og styres. 

AVSNITT 2 

Likviditetsrisiko 

Artikkel 29 

Generelle bestemmelser om likviditetsrisiko 

1. I henhold til artikkel 17 nr. 2 bokstav a) skal yteren av tilknyttede banktjenester utarbeide og gjennomføre retningslinjer 

og framgangsmåter som sikrer 

a) måling av intradaglikviditetsrisiko og likviditetsrisiko over natten i samsvar med underavsnitt 1, 

b) overvåking av intradaglikviditetsrisiko og likviditetsrisiko over natten i samsvar med underavsnitt 2, 

c) styring av likviditetsrisiko i samsvar med underavsnitt 3, 

d) rapportering av intradaglikviditetsrisiko og likviditetsrisiko over natten i samsvar med underavsnitt 4, 

e) offentliggjøring av rammen og verktøyene for overvåking, måling, styring og rapportering av likviditetsrisiko i samsvar 

med underavsnitt 5. 

2. Eventuelle endringer i den overordnede likviditetsrisikorammen skal legges fram for ledelsesorganet for yteren av 

tilknyttede banktjenester. 

Underavsn i t t  1  

Måling  av intradagl ikvidi tet sris iko  

Artikkel 30 

Måling av intradaglikviditetsrisiko 

1. En yter av tilknyttede banktjenester skal innføre effektive operasjonelle og analytiske verktøyer for fortløpende å måle 

følgende parametrer for hver valuta: 

a) Maksimal utnyttelse av intradaglikviditet, beregnet på grunnlag av den største positive akkumulerte nettoposisjonen og den 

største negative akkumulerte nettoposisjonen. 

b) Samlede tilgjengelige likvide intradagmidler ved virkedagens begynnelse, fordelt som følger: 

i) Kvalifiserte likvide midler som angitt i artikkel 34, nærmere bestemt 

— kontantinnskudd i en utstedende sentralbank, 

— tilgjengelige kontantinnskudd i andre kredittverdige finansinstitusjoner nevnt i artikkel 38 nr. 1, 

— kommitterte kredittlinjer eller lignende ordninger,  
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— eiendeler som oppfyller kravene i artikkel 10 og artikkel 11 nr. 1 i denne forordning, som får anvendelse på 

sikkerhet, eller finansielle instrumenter som oppfyller kravene fastsatt i delegert forordning (EU) 2017/392, som er 

lett tilgjengelige og kan konverteres til kontanter i henhold til forhåndsfastsatte og svært pålitelige finansierings-

ordninger, som nevnt i artikkel 38, 

— sikkerheter som nevnt i artikkel 10 og artikkel 11 nr. 1, 

ii) andre midler enn kvalifiserte likvide midler, herunder ukommitterte kredittlinjer, 

c) den samlede verdien av 

i) utgående intradaglikviditetsstrømmer, herunder strømmer med en konkret intradagfrist, 

ii) forpliktelser til kontantoppgjør i andre verdipapiroppgjørssystemer dersom verdipapirsentralen som yteren av 

tilknyttede banktjenester er oppgjørsagent for, må gjøre opp posisjoner, 

iii) forpliktelser knyttet til markedsvirksomheten til yteren av tilknyttede banktjenester, for eksempel levering eller 

tilbakelevering av pengemarkedstransaksjoner eller marginbetalinger, 

iv) andre betalinger som er vesentlige for omdømmet til verdipapirsentralen og yteren av tilknyttede banktjenester. 

2. For hver valuta i de verdipapiroppgjørssystemene som en yter av tilknyttede banktjenester er oppgjørsagent for, skal 

yteren av tilknyttede banktjenester overvåke likviditetsbehovene hos hver enkelt enhet som yteren av tilknyttede banktjenester 

har en likviditetseksponering mot. 

Artikkel 31 

Måling av likviditetsrisiko over natten 

I forbindelse med likviditetsrisiko over natten skal yteren av tilknyttede banktjenester, i situasjoner der et likviditetsbehov er 

knyttet til bruken av kreditt over natten, fortløpende sammenligne sine likvide midler med sine likviditetsbehov for hver 

oppgjørsvaluta i de verdipapiroppgjørssystemene som yteren av tilknyttede banktjenester er oppgjørsagent for. 

Underavsn i t t  2  

Måling  av intradagl ikvidi tet sris iko  

Artikkel 32 

Overvåking av intradaglikviditetsrisiko 

1. Yteren av tilknyttede banktjenester skal utarbeide og oppbevare en rapport om den intradaglikviditetsrisikoen de påtar seg. 

Rapporten skal minst inneholde 

a) parametrene nevnt i artikkel 30 nr. 1, 

b) opplysninger om hvor risikovillig yteren av tilknyttede banktjenester er, 

c) en beredskapsplan for finansiering som beskriver tiltak som skal iverksettes dersom risikovillighetsnivået overskrides. 

Rapporten nevnt i første ledd skal gjennomgås månedlig av risikokomiteen hos yteren av tilknyttede banktjenester og av 

verdipapirsentralens risikokomité. 

2. For hver oppgjørsvaluta i verdipapiroppgjørssystemet som yteren av tilknyttede banktjenester er oppgjørsagent for, skal 

den ha effektive operasjonelle og analytiske verktøyer for i nær sanntid å overvåke sine intradaglikviditetsposisjoner, sett i 

forhold til forventet virksomhet og tilgjengelige ressurser basert på saldoer og gjenværende intradaglikviditetskapasitet. Yteren 

av tilknyttede banktjenester skal 

a) i minst ti år oppbevare dokumentasjon på daglig største positive akkumulerte nettoposisjon og største negative akkumulerte 

nettoposisjon for intradagposisjoner for hver oppgjørsvaluta i det verdipapiroppgjørssystemet som den er oppgjørsagent for,  
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b) fortløpende overvåke sine intradaglikviditetseksponeringer, sett i forhold til største intradaglikviditetseksponering som 

noensinne er registrert. 

Artikkel 33 

Overvåking av likviditetsrisiko over natten 

I forbindelse med likviditetsrisiko over natten skal yteren av tilknyttede banktjenester både 

a) i minst ti år oppbevare dokumentasjon på likviditetsrisikoer som har oppstått gjennom bruk av kreditt over natten for hver 

valuta i det verdipapiroppgjørssystemet som den er oppgjørsagent for, og 

b) overvåke likviditetsrisiko knyttet til ytt kreditt over natten, sett i forhold til den største likviditetseksponeringen som 

noensinne er registrert i forbindelse med ytt kreditt over natten. 

Underavsn i t t  3  

Styring  av l ikv idi te tsris iko  

Artikkel 34 

Kvalifiserte likvide midler 

En yter av tilknyttede banktjenester skal redusere den tilsvarende likviditetsrisikoen, herunder intradaglikviditetsrisikoen, for 

hver valuta ved å bruke et eller flere av følgende kvalifiserte likvide midler: 

a) Kontantinnskudd i en utstedende sentralbank. 

b) Tilgjengelige kontantinnskudd i en av de kredittverdige finansinstitusjonene angitt i artikkel 38 nr. 1. 

c) Kommitterte kredittlinjer eller lignende ordninger. 

d) Eiendeler som oppfyller kravene i artikkel 10 og artikkel 11 nr. 1 i denne forordning, som får anvendelse på sikkerhet, eller 

finansielle instrumenter i samsvar med delegert forordning (EU) 2017/392, som er lett tilgjengelige og kan konverteres til 

kontanter i henhold til forhåndsfastsatte og svært pålitelige finansieringsordninger i samsvar med artikkel 38 i denne 

forordning. 

e) Sikkerheter som nevnt i artikkel 10 og artikkel 11 nr. 1. 

Artikkel 35 

Styring av intradaglikviditetsrisiko 

1. For hver valuta i det verdipapiroppgjørssystemet som den er oppgjørsagent for, skal yteren av tilknyttede banktjenester 

a) anslå inngående og utgående strømmer for intradaglikviditet for alle tilknyttede banktjenester som ytes, 

b) forutse når på dagen disse strømmene vil finne sted, 

c) framsette en prognose over intradaglikviditetsbehov som kan oppstå på forskjellige tidspunkter i løpet av dagen. 

2. For hver valuta i det verdipapiroppgjørssystemet som den er oppgjørsagent for, skal yteren av tilknyttede banktjenester 

a) sørge for å innhente tilstrekkelig intradagfinansiering for å kunne nå sine intradagmål slik de framgår av analysen nevnt i nr. 1,  



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/549 

 

b) forvalte og i stressituasjoner være rede til å konvertere til kontanter den sikkerheten som er nødvendig for å oppnå 

intradagfinansiering, idet det tas hensyn avkortingene i samsvar med artikkel 13 og konsentrasjonsgrensene i samsvar med 

artikkel 14, 

c) håndtere valg av tidspunkter for utgående likviditetsstrømmer i tråd med sine intradagmål, 

d) ha etablert ordninger for å håndtere uventede forstyrrelser i sine intradaglikviditetsstrømmer. 

3. For å oppfylle sitt minstekrav til kvalifiserte likvide midler skal en yter av tilknyttede banktjenester identifisere og styre 

risikoene som den kan bli eksponert for som følge av mislighold hos minst to deltakere, herunder deres morforetak og 

datterforetak, som den har størst likviditetseksponering mot. 

4. Når det gjelder risikoen for uventede forstyrrelser i intradaglikviditetsstrømmene som nevnt i nr. 2 bokstav d), skal yteren 

av tilknyttede banktjenester angi ekstreme, men mulige scenarioer, herunder eventuelt de scenarioene som er beskrevet i 

artikkel 36 nr. 7, med utgangspunkt i minst ett av følgende: 

a) En rekke historiske scenarioer, herunder perioder med ekstreme markedsbevegelser som er observert i løpet av de siste 

30 årene eller så lenge pålitelige data har vært tilgjengelige, som ville ha eksponert yteren av tilknyttede banktjenester for 

størst finansiell risiko, med mindre yteren av tilknyttede banktjenester beviser at en gjentakelse av tidligere store 

prissvingninger ikke er sannsynlig. 

b) En rekke mulige framtidige scenarioer som oppfyller følgende vilkår: 

i) De bygger på ensartede antakelser om markedsvolatilitet og priskorrelasjon på tvers av markeder og finansielle 

instrumenter. 

ii) De er basert på både kvantitative og kvalitative vurderinger av mulige markedsforhold, herunder forstyrrelser og 

forskyvninger eller uregelmessigheter i markedstilgangen samt redusert realisasjonsverdi for sikkerhetene, og redusert 

markedslikviditet der ikke-kontante eiendeler er godtatt som sikkerhet. 

5. I henhold til nr. 2 skal yteren av tilknyttede banktjenester også ta hensyn til følgende: 

a) Hvordan yteren av tilknyttede banktjenester er bygget opp og hva slags virksomhet den driver, herunder i forhold til 

enhetene nevnt i artikkel 30 nr. 2 og de finansmarkedsinfrastrukturene den er tilknyttet, eller andre enheter som kan utgjøre 

en vesentlig likviditetsrisiko for yteren av tilknyttede banktjenester, og, dersom det er relevant, dekke en periode på flere 

dager. 

b) Eventuelle sterke bånd eller tilsvarende eksponeringer mellom deltakerne hos yteren av tilknyttede banktjenester, herunder 

mellom deltakerne og deres morforetak og datterforetak. 

c) En vurdering av sannsynligheten for flere mislighold hos deltakere og virkningene på deltakerne som slikt mislighold kan 

forårsake. 

d) Virkningen av flere mislighold som nevnt i bokstav c) på kontantstrømmene til yteren av tilknyttede banktjenester og dens 

evne til å kompensere for dette, samt dens overlevelseshorisont. 

e) Hvorvidt modelleringen gjenspeiler de ulike virkningene som økonomisk stress kan få, både for eiendelene til yteren av 

tilknyttede banktjenester og dens inngående og utgående likviditetsstrømmer. 

6. De historiske og hypotetiske scenarioene som brukes for å identifisere ekstreme, men mulige markedsforhold, skal 

gjennomgås minst en gang i året av yteren av tilknyttede banktjenester og, dersom det er relevant, i samråd med verdipapir-

sentralens risikokomité. Scenarioene skal gjennomgås oftere dersom de underliggende antakelsene for scenarioene påvirkes av 

markedsutviklingen eller av virksomheten til yteren av tilknyttede banktjenester på en måte som innebærer at scenarioene må 

justeres. 

7. Innenfor likviditetsrisikorammen skal det også tas hensyn til i hvilken grad, kvantitativt og kvalitativt, det vil kunne 

forekomme ekstreme svingninger i prisen på sikkerheter eller eiendeler samtidig i flere identifiserte markeder. Rammen skal ta 

hensyn til at historiske priskorrelasjoner ikke nødvendigvis er relevante under ekstreme, men mulige markedsforhold. En yter 

av tilknyttede banktjenester skal også ta hensyn til sine eksterne avhengighetsforhold i sin stresstesting, som nevnt i denne 

artikkel.  
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8. Yteren av tilknyttede banktjenester skal angi hvordan overvåkingsparametrene nevnt i artikkel 30 nr. 1 benyttes for å 

beregne den relevante verdien på den intradagfinansieringen som kreves. De skal utarbeide en intern ramme for å fastsette en 

forsiktig verdi på likvide eiendeler som anses som tilstrekkelige for deres intradageksponering, herunder særlig følgende: 

a) Rettidig overvåking av likvide eiendeler, herunder eiendelenes kvalitet, konsentrasjon og umiddelbare tilgjengelighet. 

b) Hensiktsmessige retningslinjer for overvåking av markedsforhold som kan påvirke likviditeten for kvalifiserte likvide 

intradagmidler. 

c) Verdien av kvalifiserte likvide intradagmidler, som er verdsatt og kalibrert under stressede markedsforhold, herunder 

scenarioene nevnt i artikkel 36 nr. 7. 

9. Yteren av tilknyttede banktjenester skal sikre at dens likvide eiendeler blir kontrollert av en egen likviditetsstyrings-

funksjon. 

10. Yteren av tilknyttede banktjenester skal ha en likviditetsrisikoramme som omfatter egnede styringsordninger når det 

gjelder størrelse og form på de samlede kvalifiserte likvide midlene som yteren av tilknyttede banktjenester innehar, samt 

relevant hensiktsmessig dokumentasjon, særlig ett av følgende: 

a) Plassering av sine likvide eiendeler på en egen konto som forvaltes direkte av likviditetsstyringsfunksjonen, og som bare 

kan brukes som kilde til betinget finansiering i stressperioder. 

b) Opprettelse av interne systemer og kontroller for å gi likviditetsstyringsfunksjonen effektiv operasjonell mulighet til både å 

i) konvertere beholdningene av likvide eiendeler til kontanter når som helst i en stressperiode, og 

ii) oppnå tilgang til den betingede finansieringen uten at dette er direkte i strid med gjeldende forretnings- eller risiko-

styringsstrategier, slik at likviditetsbufferen ikke inneholder noen eiendeler som dersom de selges i stressperioden uten 

å bli erstattet, skaper en åpen risikoposisjon som overskrider de interne grensene hos yteren av tilknyttede 

banktjenester. 

c) En kombinasjon av kravene fastsatt i bokstav a) og b) dersom en slik kombinasjon sikrer et sammenlignbart resultat. 

11. Kravene i denne artikkel med hensyn til likviditetsrisikorammen til yteren av tilknyttede banktjenester får også anvendelse 

på eventuelle eksponeringer på tvers av landegrenser og i ulike valutaer. 

12. Yteren av tilknyttede banktjenester skal gjennomgå framgangsmåtene nevnt i nr. 2, 3 og 11 minst en gang i året og skal da 

ta hensyn til enhver relevant markedsutvikling og eksponeringenes størrelse og konsentrasjon. 

Artikkel 36 

Stresstesting med henblikk på vurdering av om de likvide økonomiske midlene er tilstrekkelige 

1. En yter av tilknyttede banktjenester skal for hver relevant valuta gjennom regelmessig og omfattende stresstesting som 

oppfyller samtlige av følgende krav, fastslå om og kontrollere at den har et nivå av likvide midler som er tilstrekkelig: 

a) De gjennomføres på grunnlag av faktorene nevnt i nr. 4 og 5, samt de særlige scenarioene nevnt i nr. 6. 

b) De omfatter regelmessig testing ved bruk av intradagscenarioer av de framgangsmåtene som yteren av tilknyttede 

banktjenester bruker for å få tilgang til sine kvalifiserte likvide midler fra en likviditetstilbyder. 

c) De oppfyller kravene i nr. 2 og 6.  
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2. Yteren av tilknyttede banktjenester skal minst foreta en grundig aktsomhetsvurdering og stresstesting for å sikre at hver 

likviditetstilbyder som tilfører den likviditeten de trenger for å oppfylle minstekravet til kvalifiserte likvide midler fastsatt i 

samsvar med artikkel 34, har tilstrekkelige opplysninger til å forstå og styre den tilhørende likviditetsrisikoen og er i stand til å 

oppfylle vilkårene i en forhåndsfastsatt og svært pålitelig finansieringsordning som fastsatt i artikkel 59 nr. 4 bokstav d) og e) i 

forordning (EU) nr. 909/2014. 

3. Yteren av tilknyttede banktjenester skal ha innført regler og framgangsmåter for å håndtere tilfeller der stresstestene 

avdekker at de kvalifiserte likvide økonomiske midlene ikke er tilstrekkelige. 

4. Dersom stresstestene medfører overskridelse av den avtalte risikovilligheten nevnt i artikkel 32 nr. 1 bokstav b), skal 

yteren av tilknyttede banktjenester 

a) rapportere resultatene av stresstestene både til sin egen risikokomité og, dersom det er relevant, til verdipapirsentralens 

risikokomité, 

b) gjennomgå og justere sin beredskapsplan som nevnt i artikkel 32 nr. 1 bokstav c) dersom overskridelsen ikke kan avhjelpes 

ved dagens slutt, 

c) ha regler og framgangsmåter for å vurdere og justere styringsrammen for likviditetsrisiko og likviditetstilbyderne i henhold 

til resultatene og analysene av stresstestene. 

5. Stresstestingsscenarioer som brukes ved stresstesting av likvide økonomiske midler, skal utformes slik at de tar hensyn til 

hvordan yteren av tilknyttede banktjenester er bygget opp og hva slags virksomhet den driver, og omfatte alle enheter som kan 

utsette den for vesentlig likviditetsrisiko. 

6. Stresstestingsscenarioer som brukes ved stresstesting av kvalifiserte likvide økonomiske midler, skal utformes slik at de 

tar hensyn til mislighold, for et enkeltstående eller flere samtidige tilfeller av mislighold, hos minst to av deltakerne hos yteren 

av tilknyttede banktjenester, herunder deres morforetak og datterforetak, som yteren av tilknyttede banktjenester har størst 

likviditetseksponering mot. 

7. Scenarioene som brukes ved stresstesting av likvide økonomiske midler, skal utformes slik at de tar hensyn til en lang 

rekke relevante ekstreme, men mulige scenarioer som omfatter så vel kortsiktig som langvarig stress og institusjonsspesifikt og 

markedsomfattende stress, herunder 

a) at betaling fra deltakere ikke kommer i tide, 

b) at en av likviditetstilbyderne til yteren av tilknyttede banktjenester ikke tilfører likviditet eller forbigående ikke er i stand til 

det, herunder tilbyderne nevnt i artikkel 59 nr. 4 bokstav e) i forordning (EU) nr. 909/2014, depotbanker, nostro-agenter og 

tilknyttet infrastruktur, herunder samvirkende verdipapirsentraler, 

c) samtidig press i finansierings- og eiendelsmarkedet, herunder et fall i verdien på de kvalifiserte likvide midlene, 

d) stress når det gjelder veksling av utenlandsk valuta og tilgang til valutamarkeder, 

e) negative endringer i omdømmet til en yter av tilknyttede banktjenester som gjør at visse likviditetstilbydere trekker tilbake 

likviditet, 

f) at kursvolatiliteten for sikkerheter eller eiendeler gjentatte ganger kommer opp i historiske toppnivåer, 

g) endringer i kredittmulighetene på markedet. 

8. Yteren av tilknyttede banktjenester skal fastsette hvilke valutaer som er relevante i henhold til artikkel 59 nr. 4 bokstav c) 

i forordning (EU) nr. 909/2014 ved å utføre følgende trinn i tur og orden: 

a) Rangere valutaene fra høyeste til laveste på grunnlag av gjennomsnittet av de tre største daglige negative akkumulerte 

nettoposisjonene, omregnet til euro i en tolvmånedersperiode. 

b) Ta i betraktning, i den grad det er relevant, 

i) de mest relevante unionsvalutaene som oppfyller vilkårene fastsatt i delegert forordning (EU) 2017/392,  
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ii) alle øvrige valutaer inntil det tilsvarende samlede beløpet av de gjennomsnittlig største negative akkumulerte 

nettoposisjonene målt i samsvar med bokstav a), utgjør minst 95 % for alle valutaer. 

9. Yteren av tilknyttede banktjenester skal regelmessig og minst hver måned identifisere og ajourføre relevante valutaer som 

nevnt i nr. 8. Den skal i sine regler fastsette at i stressituasjoner kan oppgjør utføres midlertidig i ikke-relevante valutaer for den 

tilsvarende verdien i en relevant valuta. 

Artikkel 37 

Uforutsett og potensielt udekket likviditetsmangel 

1. Yteren av tilknyttede banktjenester skal fastsette regler og framgangsmåter for å gjennomføre rettidig oppgjør av 

betalingsforpliktelser samme dag og over flere dager ved et enkeltstående eller flere samtidige tilfeller av mislighold hos sine 

deltakere. Disse reglene og framgangsmåtene skal omfatte situasjoner med uforutsett og potensielt udekket likviditetsmangel 

som følge av slikt mislighold, med sikte på å unngå at samme dags oppgjør av betalingsforpliktelser blir tilbakeført, tilbakekalt 

eller forsinket. 

2. Reglene og framgangsmåtene nevnt i nr. 1 skal sikre at yteren av tilknyttede banktjenester har tilgang til kontantinnskudd 

eller til investeringer av kontanter over natten, og at den har en prosedyre for å fylle på likvide midler som den måtte bruke ved 

en stresshendelse, slik at den fortsatt kan fungere på en sikker og forsvarlig måte. 

3. Reglene og framgangsmåtene nevnt i nr. 1 skal omfatte krav om både 

a) en løpende analyse av utviklingen av likviditetsbehovet, som gjør det mulig å identifisere hendelser som kan utvikle seg til 

situasjoner med uforutsette og potensielt udekkede likviditetsmangler, herunder en plan for fornyelse av finansierings-

ordninger før de utløper, og 

b) regelmessig praktisk utprøving av reglene og framgangsmåtene. 

4. Reglene og framgangsmåtene nevnt i nr. 1 skal ledsages av en framgangsmåte som fastsetter hvordan identifiserte 

potensielle likviditetsmangler skal håndteres uten unødig opphold, herunder om nødvendig ved en ajourføring av styrings-

rammen for likviditetsrisiko. 

5. Reglene og framgangsmåtene nevnt i nr. 1 skal også inneholde en nærmere beskrivelse av 

a) hvordan en yter av tilknyttede banktjenester skal få tilgang til kontantinnskudd eller til investeringer av kontanter over 

natten, 

b) hvordan en yter av tilknyttede banktjenester skal gjennomføre markedstransaksjoner i løpet av en og samme dag, 

c) hvordan en yter av tilknyttede banktjenester skal utnytte forhåndsfastsatte likviditetslinjer. 

6. Reglene og framgangsmåtene nevnt i nr. 1 skal omfatte et krav om at yteren av tilknyttede banktjenester skal rapportere 

enhver likviditetsrisiko som har potensial til å forårsake tidligere uforutsette og potensielt udekkede likviditetsmangler, til 

a) risikokomiteen hos yteren av tilknyttede banktjenester og, dersom det er relevant, til verdipapirsentralens risikokomité, 

b) den berørte vedkommende myndighet nevnt i artikkel 60 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, på den måten som er fastsatt 

i artikkel 39 i denne forordning. 

Artikkel 38 

Ordninger for å konvertere sikkerhet eller investeringer til kontanter i henhold til forhåndsfastsatte og svært pålitelige 

finansieringsordninger 

1. I henhold til artikkel 59 nr. 4 bokstav e) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal kredittverdige finansinstitusjoner omfatte ett 

av følgende: 

a) En kredittinstitusjon med tillatelse i samsvar med artikkel 8 i direktiv 2013/36/EU som yteren av tilknyttede banktjenester 

kan godtgjøre har lav kredittrisiko basert på en intern vurdering, og som bygger på en definert og objektiv metode som ikke 

utelukkende er basert på eksterne uttalelser.  
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b) En finansinstitusjon i en tredjestat som oppfyller samtlige av følgende krav: 

i) Den er underlagt og overholder tilsynsregler som anses som minst like strenge som dem som er fastsatt i direktiv 

2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013. 

ii) Den har solid regnskapspraksis, framgangsmåter for oppbevaring og interne kontroller. 

iii) Den har lav kredittrisiko basert på en intern vurdering som yteren av tilknyttede banktjenester har foretatt, og som 

bygger på en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er basert på eksterne uttalelser. 

iv) Den tar hensyn til risikoene som oppstår som følge av at den er etablert i en bestemt stat. 

2. Dersom en yter av tilknyttede banktjenester har planer om å opprette en forhåndsfastsatt og svært pålitelig finansierings-

ordning med en kredittverdig finansinstitusjon som nevnt i nr. 1, skal den utelukkende benytte finansinstitusjoner som minst har 

tilgang til kreditt fra den sentralbanken som utsteder valutaen som benyttes i de forhåndsfastsatte finansieringsordningene, 

enten direkte eller gjennom enheter i samme konsern. 

3. Etter at en forhåndsfastsatt og svært pålitelig finansieringsordning er opprettet med en av institusjonene nevnt i nr. 1, skal 

yteren av tilknyttede banktjenester fortløpende overvåke disse finansinstitusjonenes kredittverdighet ved 

a) regelmessig å foreta uavhengige vurderinger av disse institusjonenes kredittverdighet og 

b) å tildele og regelmessig gjennomgå interne kredittvurderinger for hver finansinstitusjon som verdipapirsentralen har 

opprettet en forhåndsfastsatt og svært pålitelig finansieringsordning med. 

4. Yteren av tilknyttede banktjenester skal nøye overvåke og kontrollere konsentrasjonen av sin likviditetsrisikoeksponering 

mot hver finansinstitusjon som er involvert i en forhåndsfastsatt og svært pålitelig finansieringsordning, herunder dens 

morforetak og datterforetak. 

5. Yteren av tilknyttede banktjenester skal ha en styringsramme for likviditetsrisiko som skal inneholde et krav om 

fastsettelse av konsentrasjonsgrenser, som følger: 

a) Konsentrasjonsgrensene skal være fastsatt per valuta. 

b) Det skal være minst to ordninger for hver av de viktigste valutaene. 

c) Yteren av tilknyttede banktjenester skal ikke være altfor avhengig av noen enkelt finansinstitusjon, alle valutaer tatt i 

betraktning. 

I henhold til bokstav b) skal de viktigste valutaene anses å være minst de viktigste 50 prosentene av de mest relevante 

valutaene, som fastsatt i samsvar med artikkel 36 nr. 8. Dersom en valuta er ansett som en viktig valuta, skal den fortsette å 

anses som viktig i en periode på tre kalenderår fra datoen da det ble truffet beslutning om å anse den som en viktig valuta. 

6. En yter av tilknyttede banktjenester som har tilgang til ordinær kreditt hos den utstedende sentralbanken, skal anses å 

oppfylle kravene i nr. 5 bokstav b) i den utstrekning den har sikkerhet som godtas av vedkommende sentralbank. 

7. Yteren av tilknyttede banktjenester skal fortløpende overvåke og kontrollere sine konsentrasjonsgrenser overfor sine 

likviditetstilbydere, med unntak av dem som er nevnt i nr. 6, og skal gjennomføre retningslinjer og framgangsmåter som sikrer 

at dens samlede risikoeksponering mot en enkelt finansinstitusjon holdes innenfor konsentrasjonsgrensene fastsatt i samsvar 

med nr. 5. 

8. Yteren av tilknyttede banktjenester skal gjennomgå sine retningslinjer og framgangsmåter med hensyn til gjeldende 

konsentrasjonsgrenser overfor sine likviditetstilbydere, med unntak av dem som er nevnt i nr. 6, minst en gang i året og hver 

gang det skjer en vesentlig endring som påvirker dens risikoeksponering mot en enkelt finansinstitusjon.  
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9. Ved rapportering til den berørte vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 39 skal yteren av tilknyttede 

banktjenester underrette vedkommende myndighet om følgende: 

a) Alle vesentlige endringer i retningslinjene og framgangsmåtene som gjelder konsentrasjonsgrenser overfor dens likviditets-

tilbydere som fastsatt i samsvar med denne artikkel. 

b) Alle tilfeller der den overskrider en konsentrasjonsgrense overfor en av sine likviditetstilbydere som fastsatt i dens retnings-

linjer og framgangsmåter som nevnt i nr. 5. 

10. Dersom yteren av tilknyttede banktjenester overskrider en konsentrasjonsgrense overfor sine likviditetstilbydere, skal den 

så raskt som mulig iverksette de risikoreduserende tiltakene nevnt i nr. 7 og rette opp overskridelsen. 

11. Yteren av tilknyttede banktjenester skal sikre at avtalen om sikkerhetsstillelse gjør at den raskt skal kunne få tilgang til 

sikkerheten i tilfelle av mislighold hos en kunde, samtidig som det minst tas hensyn til arten, størrelsen, kvaliteten, løpetiden og 

plasseringen med hensyn til de eiendelene kunden har stilt som sikkerhet. 

12. Dersom eiendeler som yteren av tilknyttede banktjenester stiller som sikkerhet, står på verdipapirkontoer som forvaltes av 

en annen tredjepart, skal yteren av tilknyttede banktjenester sikre at samtlige av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den har oversikt i sanntid over eiendelene som er identifisert som sikkerhet. 

b) Sikkerheten er atskilt fra den låntakende deltakerens øvrige verdipapirer. 

c) Ordningene med nevnte tredjepart forhindrer at yteren av tilknyttede banktjenester kan påføres tap av eiendeler. 

13. Yteren av tilknyttede banktjenester skal på forhånd treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at dens krav på finansielle 

instrumenter som er stilt som sikkerhet, kan håndheves. 

14. Yteren av tilknyttede banktjenester skal kunne få tilgang til og konvertere ikke-kontante eiendeler som nevnt i artikkel 10 

og artikkel 11 nr. 1 til kontanter samme dag i henhold til forhåndsfastsatte og svært pålitelige ordninger opprettet i samsvar med 

artikkel 59 nr. 4 bokstav d) i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Underavsn i t t  4  

Rapporter ing  av l ikv idi te tsr is iko  

Artikkel 39 

Rapportering til vedkommende myndigheter om styring av intradagrisiko 

1. En yter av tilknyttede banktjenester skal rapportere til den berørte vedkommende myndighet som nevnt i artikkel 60 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. En yter av tilknyttede banktjenester skal oppfylle samtlige av følgende rapporteringskrav: 

a) Den skal minst en gang i året sende inn en kvalitativ redegjørelse med angivelse av hvilke tiltak som er truffet med hensyn 

til hvordan likviditetsrisiko, herunder intradaglikviditetsrisiko, måles, overvåkes og styres. 

b) Den skal meddele alle vesentlige endringer i tiltakene som er truffet, som nevnt i bokstav a), umiddelbart etter at den 

vesentlige endringen har funnet sted. 

c) Den skal hver måned sende inn parametrene nevnt i artikkel 30 nr. 1. 

3. Dersom yteren av tilknyttede banktjenester ikke oppfyller eller risikerer ikke å oppfylle kravene i denne forordning, 

herunder i stressperioder, skal den umiddelbart meddele dette til den berørte vedkommende myndighet og uten unødig opphold 

framlegge for den berørte vedkommende myndighet en detaljert plan for hvordan kravene snarest skal oppfylles. 
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4. Så lenge kravene i denne forordning og forordning (EU) nr. 909/2014 ikke er oppfylt, skal yteren av tilknyttede 

banktjenester rapportere opplysningene nevnt i nr. 2, alt etter hva som er relevant, minst daglig ved hver virkedags slutt, med 

mindre den berørte vedkommende myndighet tar hensyn til den særskilte situasjonen for yteren av tilknyttede banktjenester og 

virksomhetens omfang og kompleksitet og tillater en mindre hyppig rapportering og en lengre rapporteringsfrist. 

Underavsn i t t  5  

Offent l iggjøring  

Artikkel 40 

Offentliggjøring 

En yter av tilknyttede banktjenester skal en gang i året offentliggjøre en omfattende kvalitativ redegjørelse som angir hvordan 

likviditetsrisiko, herunder intradaglikviditetsrisiko, måles, overvåkes og styres. 

Underavsn i t t  6  

Sluttbeste mmelser  

Artikkel 41 

Overgangsbestemmelser 

1. Yteren av tilknyttede banktjenester skal identifisere de relevante valutaene i artikkel 36 nr. 8 bokstav b) ii) tolv måneder 

etter at tillatelsen til å yte tilknyttede banktjenester er gitt. 

2. I overgangsperioden på tolv måneder nevnt i nr. 1 skal yteren av tilknyttede banktjenester nevnt i samme ledd, identifisere 

de relevante valutaene i henhold til artikkel 36 nr. 8 bokstav b) ii) på grunnlag av følgende: 

a) En tilstrekkelig stor relativ andel av hver valuta av den samlede verdien av en verdipapirsentrals oppgjør av oppgjørsordrer, 

mot betaling beregnet over en periode på ett år. 

b) Konsekvensene av manglende tilgjengelighet for hver valuta for at yteren av tilknyttede banktjenester skal kunne drive sin 

virksomhet på en tilfredsstillende måte, i en lang rekke mulige stresscenarioer som nevnt i artikkel 36. 

Artikkel 42 

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 11. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Scenarioer for avvikling og omstrukturering 

1. Et scenario der en verdipapirsentral ikke kan framskaffe ny kapital for å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 47 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 909/2014, skal anses å utløse omstrukturering av en verdipapirsentral («omstrukturering») dersom hen-

delsene beskrevet i scenarioet ikke er til hinder for at verdipapirsentralen likevel kan fortsette å drive et verdipapir-

oppgjørssystem som nevnt i avsnitt A nr. 3 i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, og yte minst ytterligere en av 

hovedtjenestene oppført i avsnitt A i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Et scenario der verdipapirsentralen ikke kan framskaffe ny kapital for å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 47 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 909/2014, skal anses å utløse avvikling av virksomheten («avvikling») dersom hendelsene beskrevet i 

scenarioet setter verdipapirsentralen ut av stand til å oppfylle definisjonen i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

3. Scenarioene nevnt i artikkel 7 bokstav a) skal omfatte følgende vurderinger: 

a) Ved omstrukturering skal verdipapirsentralen anslå hvor mange måneder den trenger for å sikre en ordnet omstruk-

turering av virksomheten. 

b) Ved avvikling, forventet antall måneder som er nødvendig for avviklingen. 

4. Scenarioene skal stå i forhold til den typen virksomhet verdipapirsentralen driver, dens størrelse og innbyrdes forbindelser 

med andre institusjoner og finanssystemet, dens forretnings- og finansieringsmodell, virksomhet og struktur samt eventuell 

sårbarhet eller svakhet som er identifisert hos verdipapirsentralen. Scenarioene skal bygge på hendelser som er ekstraordi-

nære, men mulige. 

5. Når en verdipapirsentral utarbeider scenarioene, skal samtlige av følgende krav oppfylles: 

a) Hendelsene som beskrives i scenarioet, medfører fare for at verdipapirsentralens virksomhet må omstruktureres. 

b) Hendelsene som beskrives i scenarioet, medfører fare for at verdipapirsentralens virksomhet må avvikles. 

6. Planen for å sikre en ordnet omstrukturering eller avvikling av verdipapirsentralenes virksomhet nevnt i artikkel 47 nr. 2 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal omfatte samtlige av følgende scenarioer («idiosynkratiske hendelser»): 

a) Mislighold hos viktige motparter. 

b) Skade på institusjonens eller konsernets omdømme. 

c) En stor utgående likviditetsstrøm. 

d) Negative bevegelser i prisene på eiendeler som institusjonen eller konsernet hovedsakelig er eksponert for. 

e) Store kredittap. 

f) Et stort tap som følge av operasjonell risiko. 

7. Planen for å sikre en ordnet omstrukturering eller avvikling av verdipapirsentralens virksomhet nevnt i artikkel 47 nr. 2 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal omfatte alle følgende scenarioer («systemomfattende hendelser»): 

a) Mislighold hos viktige motparter som påvirker den finansielle stabiliteten. 

b) En reduksjon i tilgjengelig likviditet på markedet for lån mellom banker. 

c) Økt landrisiko og generelle utgående kapitalstrømmer fra et land som har vesentlig betydning for virksomheten til 

institusjonen eller konsernet. 

d) Negative bevegelser i prisen på eiendeler på et eller flere markeder. 

e) Makroøkonomisk nedgang. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/391 

av 11. november 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for ytterligere spesifisering av innholdet i rapporteringen av internalisert oppgjør(*) 

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 9 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har gjennomgått rapporten av 17. april 2009 om 

resultatet av Den europeiske banktilsynskomités oppfordring til å komme med synspunkter på depotbankers 

internalisering av oppgjør og virksomhet der de fungerer som sentrale motparter («Report on the outcome of the 

Committee of European Banking Supervisors call for evidence on custodian banks' internalisation of settlement and 

Central Counterparties-like activities»), som viste at det er store forskjeller mellom medlemsstatenes regler og 

overvåkingsrutiner når det gjelder foretak som internaliserer oppgjør, og også når det gjelder forståelsen av begrepet 

«internalisert oppgjør». 

2) I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 skal foretak som internaliserer oppgjør, rapportere om oppgjør som de 

internaliserer. For å få et godt overblikk over omfanget og utbredelsen av internalisert oppgjør er det nødvendig å 

spesifisere innholdet i denne rapporteringen ytterligere. Rapportene om internalisert oppgjør bør gi detaljerte 

opplysninger om samlet omfang og verdi av oppgjørsordrer som foretak som internaliserer oppgjør, har gjort opp 

utenfor verdipapiroppgjørssystemer, samt angi eiendelsklasse, type verdipapirtransaksjoner, type kunder og utstederens 

verdipapirsentral. 

Et foretak som internaliserer oppgjør, bør bare rapportere internalisert oppgjør dersom det har gjort opp en kundes 

oppgjørsordre i sitt eget regnskap. Et foretak som internaliserer oppgjør, bør ikke rapportere senere tilpasninger av 

posisjoner i kontobasert form som er en følge av oppgjør av ordrer fra andre enheter i verdipapirinnehavkjeden, ettersom 

disse ikke kvalifiserer som internalisert oppgjør. Et foretak som internaliserer oppgjør, bør heller ikke rapportere 

transaksjoner som utføres på en handelsplass og overføres av handelsplassen til en sentral motpart for clearing eller til 

en verdipapirsentral for oppgjør. 

3) For å gjøre det lettere å sammenligne opplysninger mellom foretak som internaliserer oppgjør, bør beregninger av 

verdien av ordrer om internalisert oppgjør i henhold til denne forordning baseres på objektive og pålitelige opplysninger 

og metoder. 

4) Rapporteringskravene som er fastsatt i denne forordning, kan gjøre det nødvendig med betydelige endringer av  

IT-systemer, markedstester og tilpasninger av de berørte institusjonenes juridiske ordninger. Det er derfor nødvendig å 

gi disse institusjonene tilstrekkelig tid til å forberede seg på anvendelsen av disse kravene. 

5) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

6) ESMA 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 

verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1095/2010(2).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2017, s. 44 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2019 av 8. februar 

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

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

2020/EØS/36/45 
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7) I henhold til artikkel 9 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 har ESMA ved utarbeidingen av utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, samarbeidet nært med medlemmene av Det europeiske 

system av sentralbanker. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I denne forordning menes med 

1) «ordre om internalisert oppgjør» en ordre fra en kunde av foretaket som internaliserer oppgjør, om å stille et pengebeløp til 

rådighet for mottakeren eller om å overføre eiendomsretten til eller et annet krav på et eller flere verdipapirer ved 

registrering i et kontobasert register eller på annen måte, som gjøres opp av foretaket som internaliserer oppgjør, i eget 

regnskap, og ikke gjennom et verdipapiroppgjørssystem, 

2) «mislykket ordre om internalisert oppgjør» helt eller delvis manglende oppgjør av en verdipapirtransaksjon på den datoen 

som er avtalt mellom de berørte partene, på grunn av mangel på verdipapirer eller kontanter, og uansett underliggende 

årsak. 

Artikkel 2 

1. Rapportene nevnt i artikkel 9 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 909/2014 skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Landkode for etableringsstedet til foretaket som internaliserer oppgjør. 

b) Rapporteringens tidsstempel. 

c) Perioden som rapporten omfatter. 

d) Identifikator for foretaket som internaliserer oppgjør. 

e) Kontaktopplysninger for foretaket som internaliserer oppgjør. 

f) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har 

gjort opp i rapporteringsperioden. 

g) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har 

gjort opp i rapporteringsperioden, for hver av følgende typer finansielle instrumenter: 

i) Omsettelige verdipapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU(1). 

ii) Statspapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i direktiv 2014/65/EU. 

iii) Omsettelige verdipapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav b) i direktiv 2014/65/EU, unntatt dem som er 

nevnt i bokstav g) ii) i dette ledd. 

iv) Omsettelige verdipapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU. 

v) Børshandlede fond som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 46 i direktiv 2014/65/EU. 

vi) Andeler i innretninger for kollektiv investering, unntatt børshandlede fond. 

vii) Andre pengemarkedsinstrumenter enn dem som er nevnt i punkt ii).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 
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viii) Utslippskvoter. 

ix) Andre finansielle instrumenter. 

h) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av alle ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har 

gjort opp i rapporteringsperioden, for hver av følgende typer verdipapirtransaksjoner: 

i) Kjøp og salg av verdipapirer. 

ii) Forvaltning av sikkerheter. 

iii) Innlån og utlån av verdipapirer. 

iv) Gjenkjøpstransaksjoner. 

v) Andre verdipapirtransaksjoner. 

i) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har 

gjort opp i rapporteringsperioden, for følgende typer kunder: 

i) Profesjonelle kunder som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 10 i direktiv 2014/65/EU. 

ii) Ikke-profesjonelle kunder som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 11 i direktiv 2014/65/EU. 

j) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av alle ordrer om internalisert oppgjør som gjelder pengeoverføringer som foretaket 

som internaliserer oppgjør, har gjort opp i rapporteringsperioden. 

k) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av alle ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har 

gjort opp i rapporteringsperioden, for hver verdipapirsentral som yter hovedtjenesten nevnt i avsnitt A nr. 1 eller 2 i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til de underliggende verdipapirene. 

l) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av alle ordrer om internalisert oppgjør nevnt i bokstav g)–j), for hver 

verdipapirsentral som yter hovedtjenesten nevnt i avsnitt A nr. 1 eller 2 i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 med 

hensyn til de underliggende verdipapirene. 

m) Samlet omfang og verdi, uttrykt i euro, av mislykkede ordrer om internalisert oppgjør nevnt i bokstav f)–l) som ikke er 

gjort opp i rapporteringsperioden. 

n) Andelen av ordrer om internalisert oppgjør nevnt i bokstav f)–l) som ikke er gjort opp, sammenlignet med følgende: 

i) Samlet verdi, uttrykt i euro, av ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har gjort opp 

samt mislykkede ordrer om internalisert oppgjør. 

ii) Samlet omfang av ordrer om internalisert oppgjør som foretaket som internaliserer oppgjør, har gjort opp samt 

mislykkede ordrer om internalisert oppgjør. 

Dersom opplysningene om verdipapirsentralen som yter hovedtjenesten nevnt i avsnitt A nr. 1 eller 2 i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014, med hensyn til utstedelsen av de underliggende verdipapirene ikke er tilgjengelige, skal verdipapirenes 

ISIN-kode ved anvendelsen av bokstav k) og l) i første ledd benyttes som tilnærmet verdi ved at dataene deles opp etter de to 

første tegnene i ISIN-koden. 

2. Dersom den er tilgjengelig, skal Den europeiske sentralbanks valutakurs på rapporteringsperiodens siste dag brukes ved 

omregning fra andre valutaer til euro. 

3. Den samlede verdien av ordrer om internalisert oppgjør nevnt i nr. 1 skal beregnes på følgende måte: 

a) Når det gjelder ordrer om internalisert oppgjør mot betaling, oppgjørsbeløpet for kontantdelen. 

b) Når det gjelder ordrer om internalisert oppgjør uten betaling, verdipapirenes markedsverdi eller, dersom denne ikke 

foreligger, verdipapirenes nominelle verdi. 
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Markedsverdien nevnt i første ledd bokstav b) skal beregnes på følgende måte: 

a) For finansielle instrumenter nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) som er 

opptatt til handel på en handelsplass i Unionen, den verdien som er fastsatt på grunnlag av sluttkursen på det mest relevante 

markedet med hensyn til likviditet nevnt i artikkel 4 nr. 6 bokstav b) i nevnte forordning. 

b) For andre finansielle instrumenter som er opptatt til handel på en handelsplass i Unionen enn dem som er nevnt i 

bokstav a), den verdien som er fastsatt på grunnlag av sluttkursen på den handelsplassen i Unionen som har den høyeste 

omsetningen. 

c) For andre finansielle instrumenter enn dem som er nevnt i bokstav a) og b), den verdien som er fastsatt på grunnlag av en 

pris beregnet etter en forhåndsfastsatt metode som er godkjent av vedkommende myndighet, og som tar utgangspunkt i 

kriterier basert på markedsdata, for eksempel markedspriser som er tilgjengelige fra forskjellige handelsplasser eller 

verdipapirforetak. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 10. mars 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 11. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/392 

av 11. november 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for krav til tillatelse til, tilsyn med og drift av verdipapirsentraler(*) 

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 verdipapiroppgjør 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 12 nr. 3, artikkel 17 nr. 9, artikkel 22 nr. 10, artikkel 25 nr. 12, artikkel 55 nr. 7, artikkel 18 nr. 4, 

artikkel 26 nr. 8, artikkel 29 nr. 3, artikkel 37 nr. 4, artikkel 45 nr. 7, artikkel 46 nr. 6, artikkel 33 nr. 5, artikkel 48 nr. 10, artikkel 

49 nr. 5, artikkel 52 nr. 3 og artikkel 53 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de alle handler om tilsynskrav som får 

anvendelse på verdipapirsentraler. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, 

og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene å få oversikt over og tilgang til dem, er det 

ønskelig at alle tekniske reguleringsstandarder som gjelder tilsynskravene i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014, 

samles i en enkelt forordning. 

2) Ettersom finansmarkedene er verdensomspennende, og på bakgrunn av de forpliktelsene Unionen har påtatt seg på dette 

området, bør det tas behørig hensyn til prinsippene for finansmarkedenes infrastruktur utstedt i april 2012 av Komiteen 

for oppgjørs- og betalingssystemer og Den internasjonale organisasjon for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet 

(«CPSS-IOSCO-prinsippene»). 

3) For å sikre ensartet anvendelse av reglene for forbedring av verdipapiroppgjør i Unionen bør visse tekniske vilkår være 

klart definert. 

4) Det er viktig å sikre egnet godkjenning av og tilsyn med verdipapirsentraler. Det bør derfor utarbeides en liste over de 

berørte myndigheter som utsteder de mest relevante unionsvalutaene for gjennomføringen av oppgjør, og som bør delta i 

prosessen for godkjenning av og tilsyn med en verdipapirsentral. Dette bør baseres på hvor stor andel de valutaene som 

disse myndighetene utsteder, utgjør av den samlede verdien av oppgjørsordrer mot betaling som årlig gjøres opp av en 

verdipapirsentral, og på hvor stor andel av oppgjørsordrer mot betaling som en verdipapirsentral gjør opp i en unionsvaluta, 

i forhold til den samlede verdien av oppgjørsordrer mot betaling som gjøres opp i denne valutaen i alle verdipapirsentraler i 

Unionen. 

5) For at vedkommende myndigheter skal kunne foreta en grundig vurdering, bør en verdipapirsentral som søker om 

tillatelse, gi opplysninger om internkontrollenes struktur og styringsorganenes uavhengighet, slik at vedkommende 

myndighet kan vurdere om foretaksstyringsstrukturen sikrer verdipapirsentralens uavhengighet, og om denne strukturen 

og rapporteringslinjene samt de ordningene som er vedtatt for å håndtere eventuelle interessekonflikter, er 

tilfredsstillende. 

6) For å gjøre det mulig for vedkommende myndighet å vurdere om verdipapirsentralens øverste ledelse og medlemmene 

av ledelsesorganet har godt omdømme og tilfredsstillende erfaring og ferdigheter, bør en verdipapirsentral som inngir 

søknad, gi alle opplysninger som er relevante for en slik vurdering. 

7) Opplysninger om en verdipapirsentrals filialer og datterforetak er nødvendige for at vedkommende myndighet skal få en 

klar forståelse av verdipapirsentralens organisasjonsstruktur og kunne vurdere eventuelle potensielle risikoer for 

verdipapirsentralen som følge av disse filialenes og datterforetakenes virksomhet.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2017, s. 48 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2019 av 8. februar 

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

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1. 
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8) En verdipapirsentral som søker om tillatelse, bør framlegge for vedkommende myndighet relevante opplysninger som viser 

at den har til rådighet de økonomiske midlene og egnede ordninger for kontinuerlig virksomhet som er nødvendige for at 

den fortløpende skal kunne utføre sine oppgaver. 

9) Det er viktig at vedkommende myndighet i tillegg til opplysninger om kjernevirksomheten får opplysninger om de 

tilleggstjenestene som verdipapirsentralen som søker om tillatelse, har til hensikt å tilby, slik at vedkommende myndighet 

får en full oversikt over tjenestene til verdipapirsentralen som inngir søknad. 

10) For at vedkommende myndighet skal kunne vurdere om en verdipapirsentral som inngir søknad, har teknologiske systemer 

som sikrer kontinuerlig virksomhet og forskriftsmessig drift, skal verdipapirsentralen gi vedkommende myndighet 

beskrivelser av de relevante teknologiske systemene og hvordan de håndteres, herunder dersom de utkontrakteres. 

11) Opplysninger om avgifter for hovedtjenestene som ytes av verdipapirsentraler, er viktige og bør inngå i verdipapirsentralens 

søknad om tillatelse for å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å kontrollere om disse avgiftene er rimelige og 

ikke-diskriminerende og ikke er slått sammen med kostnadene for andre tjenester. 

12) For å sikre at investorenes rettigheter vernes, og at lovkonflikter håndteres på en tilfredsstillende måte, bør en 

verdipapirsentral som vurderer hvilke tiltak den skal treffe for at dens brukere skal kunne overholde nasjonal rett som 

nevnt i artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, ta hensyn til både utstedere og deltakere, alt etter hva som er 

relevant, i samsvar med den respektive nasjonale retten. 

13) For å sikre en rettferdig og ikke-diskriminerende tilgang til notarialtjenester, sentrale kontoføringstjenester og 

verdipapiroppgjør på finansmarkedet har utstedere, andre verdipapirsentraler og andre markedsinfrastrukturer fått 

tilgang til en verdipapirsentral i samsvar med forordning (EU) nr. 909/2014. En verdipapirsentral som inngir søknad, 

bør derfor gi vedkommende myndighet opplysninger om sine retningslinjer og framgangsmåter for tilgang. 

14) For at vedkommende myndighet skal kunne utføre sine godkjenningsoppgaver på en effektiv måte, bør den få 

fullstendige opplysninger fra verdipapirsentraler som søker om tillatelse, og fra tilknyttede tredjeparter, herunder 

tredjeparter som slike verdipapirsentraler har utkontraktert driftsfunksjoner og virksomhet til. 

15) For å sikre generell gjennomsiktighet i reglene for foretaksstyring i en verdipapirsentral som søker om tillatelse, bør 

vedkommende myndighet få dokumenter som bekrefter at verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført 

nødvendige ordninger for en ikke-diskriminerende opprettelse av en uavhengig brukerkomité for hvert verdipapir-

oppgjørssystem den driver. 

16) For å sikre velfungerende hovedinfrastrukturtjenester på finansmarkedet bør en verdipapirsentral som søker om tillatelse, 

framlegge for vedkommende myndighet alle opplysninger som er nødvendige for å dokumentere at den har hensikts-

messige retningslinjer og framgangsmåter som sikrer pålitelige registreringssystemer og effektive ordninger for 

verdipapirsentraltjenester, herunder særlig tiltak for å forebygge og håndtere manglende oppgjør, og reglene for 

utstedelsens integritet, beskyttelse av deltakeres og deres kunders verdipapirer, endelig oppgjør, deltakeres mislighold og 

overføring av deltakeres og kunders eiendeler dersom tillatelsen tilbakekalles. 

17) Risikostyringsmodellene for de tjenestene som ytes av en verdipapirsentral som inngir søknad, skal inngå i dens søknad 

om tillatelse, slik at vedkommende myndighet kan vurdere de vedtatte framgangsmåtenes pålitelighet og integritet og 

markedsdeltakerne kan foreta et velbegrunnet valg. 

18) For å kontrollere sikkerheten ved avtalene om forbindelser hos verdipapirsentralen som søker om tillatelse, vurdere reglene 

som anvendes i de forbundne systemene, og vurdere risikoene som følger av disse forbindelsene, bør en verdipapirsentral 

som inngir søknad, gi vedkommende myndighet alle opplysninger som er relevante for analysen, sammen med verdipapir-

sentralens vurdering av avtalene om forbindelser. 

19) I forbindelse med godkjenningen av en verdipapirsentrals deltakerinteresse i en annen enhet bør vedkommende myndighet 

for verdipapirsentralen ta hensyn til de kriteriene som sikrer at deltakerinteressen ikke gir verdipapirsentralen en betydelig 

høyere risikoprofil. For å sikre tjenestenes sikkerhet og kontinuitet bør en verdipapirsentral ikke påta seg ubegrensede 

finansielle forpliktelser som følge av sin deltakerinteresse i andre juridiske personer enn de som yter tjenestene fastsatt i 

forordning (EU) nr. 909/2014. En verdipapirsentral bør ha full kapitaldekning for de risikoene som følger av en 

deltakerinteresse i en annen enhet.  
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20) For at en verdipapirsentral ikke skal være avhengig av andre aksjeeiere i de enhetene som den har en deltakerinteresse i, 

herunder med hensyn til retningslinjene for risikostyring, bør den ha full kontroll over disse enhetene. Dette kravet bør 

også lette vedkommende myndigheters og berørte myndigheters utøvelse av tilsyns- og overvåkingsfunksjoner ved at de 

lett får tilgang til relevante opplysninger. 

21) En verdipapirsentral bør ha en klar strategisk begrunnelse for deltakerinteressene som ikke bare handler om fortjeneste, 

og som tar hensyn til interessene til verdipapirsentralens utstedere, deltakere og kunder. 

22) For å gjøre det mulig å kvantifisere og beskrive de risikoene som følger av dens deltakerinteresse i en annen juridisk 

person, bør en verdipapirsentral framlegge uavhengige risikoanalyser som en intern eller ekstern revisor har godkjent, 

av verdipapirsentralens finansielle risikoer og forpliktelser som følge av denne deltakerinteressen. 

23) På bakgrunn av erfaringene fra finanskrisen bør myndighetene konsentrere seg om løpende tilsyn i stedet for tilsyn i 

ettertid. Det er derfor nødvendig å sikre at vedkommende myndighet ved hver enkelt gjennomgåelse og vurdering i 

henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 har tilstrekkelig og løpende tilgang til opplysninger. Når det gjelder 

fastsettelsen av hvilke opplysninger som skal gis ved hver enkelt gjennomgåelse og vurdering, bør bestemmelsene i 

denne forordning følge de kravene for tillatelse som en verdipapirsentral må oppfylle i henhold til forordning (EU) 

nr. 909/2014. Dette omfatter vesentlige endringer av opplysninger som allerede er gitt i løpet av prosessen for 

godkjenning, opplysninger om periodiske hendelser og statistiske opplysninger. 

24) For å fremme en effektiv bilateral og multilateral utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter bør 

resultatene av én myndighets gjennomgåelse og vurdering av en verdipapirsentrals virksomhet deles med andre 

vedkommende myndigheter dersom disse opplysningene kan lette arbeidet, uten at det berører fortrolighetskrav og krav 

til vern av personopplysninger, og i tillegg til eventuelle samarbeidsordninger fastsatt i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Det bør organiseres en ytterligere utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og berørte 

myndigheter eller myndigheter med ansvar for markeder for finansielle instrumenter, slik at vedkommende myndighets 

resultater kan deles i forbindelse med gjennomgåelsen og vurderingen. 

25) Idet det tas hensyn til den mulige byrden som innsamling og behandling av store mengder opplysninger om driften av en 

verdipapirsentral kan utgjøre, og for å unngå dobbeltarbeid, bør bare relevante endrede dokumenter framlegges i 

forbindelse med gjennomgåelsen og vurderingen. Disse dokumentene bør leveres på en måte som gjør det mulig for 

vedkommende myndighet å identifisere alle relevante endringer av de avtalene, strategiene, prosessene og ordningene 

som verdipapirsentralen har innført etter at den fikk tillatelse, eller etter siste gjennomgåelse og vurdering. 

26) En annen kategori av opplysninger som er nyttige for vedkommende myndighet i forbindelse med gjennomgåelsen og 

vurderingen, gjelder hendelser som inntreffer regelmessig og er knyttet til verdipapirsentralens virksomhet og 

tjenesteyting. 

27) For å kunne foreta en omfattende risikovurdering av en verdipapirsentral vil vedkommende myndighet ha behov for å 

anmode om statistiske opplysninger om omfanget av verdipapirsentralens virksomhet, slik at den kan vurdere risikoene 

knyttet til verdipapirsentralers drift og til verdipapirmarkedenes ordnede virkemåte. Statistiske opplysninger gjør det 

dessuten mulig for vedkommende myndighet å overvåke størrelsen på og betydningen av verdipapirtransaksjoner 

og -oppgjør på finansmarkedene og å vurdere en gitt verdipapirsentrals løpende og potensielle innvirkning på 

verdipapirmarkedet som helhet. 

28) For at vedkommende myndighet skal kunne overvåke og vurdere de risikoene som verdipapirsentralen er eller kan bli 

eksponert for, og som kan oppstå for verdipapirmarkedenes ordnede virkemåte, bør den kunne anmode om tilleggs-

opplysninger om en verdipapirsentrals risikoer og virksomhet. Vedkommende myndighet bør derfor, på eget initiativ 

eller på anmodning fra en annen myndighet, kunne definere og anmode om eventuelle tilleggsopplysninger som den 

anser som nødvendige for hver gjennomgåelse og vurdering av en verdipapirsentrals virksomhet. 

29) Det er viktig å sikre at tredjestatsverdipapirsentraler som har til hensikt å yte tjenester i henhold til forordning (EU) 

nr. 909/2014, ikke forårsaker forstyrrelser i velfungerende markeder i Unionen. 

30) Ansvaret for den løpende vurderingen av om en tredjestatsverdipapirsentral fullt ut oppfyller tilsynskravene i en 

tredjestat, ligger hos tredjestatens vedkommende myndighet. Opplysningene som skal framlegges for Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) av en verdipapirsentral som inngir søknad, skal ikke ha som formål å 

gjenta vurderingen som er foretatt av tredjestatens vedkommende myndighet, men å sikre at verdipapirsentralen er 

underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i vedkommende tredjestat, og dermed sikre en høy grad av 

investorvern.  
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31) For at ESMA skal kunne foreta en fullstendig vurdering av søknaden om anerkjennelse, bør de opplysningene som 

framlegges av søkeren, utfylles med de opplysningene som er nødvendige for å vurdere effektiviteten i den berørte 

tredjestatsmyndighetens løpende tilsyn, håndhevingsmyndighet og vedtatte tiltak. Disse opplysningene bør gis i henhold til 

en samarbeidsordning som er opprettet i samsvar med forordning (EU) nr. 909/2014. Samarbeidsordningen bør sikre at 

ESMA underrettes i rett tid om eventuelle tilsyns- eller håndhevingstiltak som er iverksatt overfor tredjestats-

verdipapirsentralen som søker om anerkjennelse, om eventuelle endringer i vilkårene for godkjenning av den berørte 

verdipapirsentralen, og om eventuelle relevante ajourføringer av de opplysningene som verdipapirsentralen opprinnelig ga i 

løpet av anerkjennelsesprosessen. 

32) For å sikre at investorenes rettigheter vernes, og at lovkonflikter håndteres på en tilfredsstillende måte, bør en 

tredjestatsverdipapirsentral som vurderer hvilke tiltak den skal treffe for at dens brukere skal kunne overholde nasjonal 

rett som nevnt i artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, ta hensyn til både utstedere og deltakere, alt etter hva 

som er relevant, i samsvar med den respektive nasjonale retten nevnt i artikkel 49 nr. 1 i nevnte forordning. 

33) For å opprette et solid risikostyringssystem bør en verdipapirsentral ha en integrert og omfattende oversikt over alle 

relevante risikoer. Dette bør omfatte de risikoene som verdipapirsentralen eksponeres for fra andre enheter, og de risikoene 

den utgjør for tredjeparter, herunder dens brukere, og, så langt det er praktisk mulig, deres kunder samt forbundne 

verdipapirsentraler, sentrale motparter, handelsplasser, betalingssystemer, oppgjørsbanker, likviditetstilbydere og 

investorer. 

34) For å sikre at verdipapirsentraler driver sin virksomhet med nok menneskelige ressurser til å kunne oppfylle sine 

forpliktelser, og at vedkommende myndigheter har relevante kontaktpunkter hos de verdipapirsentralene som de fører tilsyn 

med, bør verdipapirsentraler ha særskilte nøkkelpersoner som er ansvarlige for verdipapirsentralens og egne resultater, 

særlig på nivået for den øverste ledelsen og ledelsesorganet. 

35) For å sikre tilstrekkelig kontroll av virksomheten som utøves av verdipapirsentraler, bør det innføres uavhengig revisjon 

som omfatter verdipapirsentralens virksomhet, risikostyringsprosesser og etterlevelses- og internkontrollordninger, og 

som foretas regelmessig. En revisjon kan anses som uavhengig selv om den ikke er foretatt av en ekstern revisor, 

forutsatt at verdipapirsentralen dokumenterer overfor vedkommende myndighet at den interne revisorens uavhengighet 

er sikret på egnet måte. For å sikre internrevisjonsfunksjonens uavhengighet bør verdipapirsentralen også nedsette en 

revisjonskomité. 

36) En verdipapirsentral bør nedsette en risikokomité for å sikre at verdipapirsentralens ledelsesorgan får rådgivning på 

høyeste tekniske nivå om dens overordnede nåværende og framtidige risikotoleranse og risikostrategi. For å sikre at 

risikokomiteen er uavhengig av verdipapirsentralens øverste ledelse og har et høyt kompetansenivå, bør risikokomiteen 

bestå av et flertall av medlemmer uten ledelsesansvar og ledes av en person med egnet erfaring fra risikostyring. 

37) Når en verdipapirsentral vurderer potensielle interessekonflikter, bør den ikke bare undersøke medlemmer av 

verdipapirsentralens ledelsesorgan, øverste ledelse eller personale, men også enhver person som er direkte eller indirekte 

knyttet til disse personene eller til verdipapirsentralen, uansett om det er en fysisk eller juridisk person. 

38) En verdipapirsentral bør ha en risikostyringsleder, en etterlevelsesleder og en teknologileder samt en risikostyringsfunksjon, 

en teknologifunksjon, en etterlevelses- og internkontrollfunksjon og en internrevisjonsfunksjon. En verdipapirsentral bør 

under alle omstendigheter kunne organisere disse funksjonenes interne struktur etter behov. Ulike personer bør fungere som 

risikostyringsleder, etterlevelsesleder og teknologileder ettersom disse funksjonene vanligvis utøves av personer med ulike 

akademiske og yrkesmessige profiler. I denne forbindelse følger bestemmelsene i denne forordning nøye det systemet som 

er innført ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(1) for andre markedsinfrastrukturer. 

39) Registrene som føres av en verdipapirsentral, bør være strukturerte og gjøre det mulig for vedkommende myndigheter 

som deltar i tilsynet med verdipapirsentraler, å få lett tilgang til lagrede data. En verdipapirsentral skal sikre at de 

dataregistrene den fører, herunder fullstendig regnskap over de verdipapirene den forvalter, er nøyaktige og ajourført 

slik at de utgjør en pålitelig datakilde for tilsynsformål.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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40) For å lette rapportering og registrering av et ensartet sett av opplysninger i henhold til ulike krav, bør registre som føres 

av verdipapirsentraler, omfatte hver enkelt tjeneste som ytes av verdipapirsentralen i samsvar med forordning (EU) 

nr. 909/2014, og de bør inneholde minst alle de opplysningene som skal rapporteres i henhold til reglene for 

oppgjørsdisiplin, som er fastsatt i nevnte forordning. 

41) Beskyttelsen av utstedernes og investorenes rettigheter er avgjørende for et velfungerende verdipapirmarked. En 

verdipapirsentral bør derfor anvende hensiktsmessige regler, framgangsmåter og kontroller for å hindre enhver 

uberettiget utferdigelse eller sletting av verdipapirer. Den bør også minst daglig foreta avstemming av de 

verdipapirkontoene den forvalter. 

42) En verdipapirsentral bør ha solide regnskapspraksiser og foreta revisjoner for å kontrollere at dens registre over 

verdipapirer er nøyaktige, og at dens tiltak for å sikre verdipapirutstedelsenes integritet, er tilstrekkelige. 

43) For å sikre utstedelsens integritet på en effektiv måte bør avstemmingstiltakene fastsatt i forordning (EU) nr. 909/2014 

få anvendelse på alle verdipapirsentraler, uavhengig av om de yter notarialtjenesten eller den sentrale kontoførings-

tjenesten som er omhandlet i nevnte forordning, i forbindelse med en verdipapirutstedelse. 

44) Når det gjelder andre enheter som deltar i avstemmingsprosessen, bør det skilles mellom flere scenarioer på grunnlag av 

disse enhetenes rolle. Avstemmingstiltakene bør gjenspeile de særlige rollene til disse enhetene. Modellen med regist-

reringskontor innebærer at registreringskontoret fører registre over verdipapirer som også er registrert i en verdipapirsentral. 

Modellen med overføringsagent innebærer at fondsforvalteren eller overføringsagenten er ansvarlig for en konto som 

forvalter en del av en verdipapirutstedelse som er registrert i en verdipapirsentral. Modellen med felles depositar innebærer 

at en felles depositar benyttes av verdipapirsentraler som oppretter en samvirkende forbindelse, og den felles depositaren 

bør være ansvarlig for den generelle integriteten til de verdipapirutstedelsene som ble registrert for første gang, eller 

forvaltes sentralt av verdipapirsentraler som har opprettet en samvirkende forbindelse. 

45) For å begrense operasjonelle risikoer, som omfatter risikoene som forårsakes av mangler i informasjonssystemer, interne 

prosesser og personalets ytelse eller forstyrrelser som følge av eksterne hendelser som fører til reduksjon eller 

forringelse av eller avbrudd i tjenester som ytes av en verdipapirsentral, bør verdipapirsentraler identifisere alle risikoer 

og overvåke deres utvikling, uansett opprinnelse, som for eksempel kan omfatte brukere, ytere av tjenester til 

verdipapirsentraler og andre markedsinfrastrukturer, herunder andre verdipapirsentraler. Operasjonelle risikoer bør 

styres i samsvar med en veldokumentert og solid ramme med klart fastsatte roller og ansvarsområder. Denne rammen 

bør omfatte operasjonelle mål, sporingsfunksjoner og vurderingsordninger, og den bør integreres i verdipapirsentralens 

risikostyringssystem. I denne sammenheng bør verdipapirsentralens risikostyringsleder være ansvarlig for rammen for 

styring av operasjonell risiko. Verdipapirsentraler bør styre sin risiko internt. Dersom internkontroller er utilstrekkelige 

eller det ikke er rimelig å forvente at visse risikoer kan fjernes, bør en verdipapirsentral kunne tegne en forsikring som 

gir finansiell dekning av slike risikoer. 

46) Verdipapirsentraler bør ikke foreta investeringer som kan påvirke deres risikoprofil. Verdipapirsentraler bør inngå 

derivatkontrakter bare dersom de er nødvendige for å sikre en risiko som ikke kan reduseres på annen måte. Sikringen 

bør være underlagt visse strenge vilkår som sikrer at derivatene ikke brukes for andre formål enn dekning av risikoer, og 

ikke til å realisere gevinst. 

47) Verdipapirsentralers eiendeler bør oppbevares på en sikker måte, være lett tilgjengelige og kunne realiseres umiddelbart. 

En verdipapirsentral bør derfor sikre at dens retningslinjer og framgangsmåter for rask tilgang til egne eiendeler som et 

minstekrav baseres på eiendelenes art, størrelse, kvalitet, løpetid og plassering. En verdipapirsentral bør også sikre at 

rask tilgang til egne eiendeler ikke påvirkes negativt av at oppbevarings- eller investeringsfunksjoner utkontrakteres til 

en tredjepart. 

48) For å håndtere sine likviditetsbehov bør en verdipapirsentral kunne få tilgang til sine eiendeler i kontanter umiddelbart, 

og også kunne få tilgang til alle verdipapirer som den oppbevarer i eget navn, samme bankdag som det treffes beslutning 

om å realisere eiendelene. 

49) For å sikre at en verdipapirsentrals eiendeler får sterkere beskyttelse mot mislighold hos formidleren, bør en verdipapir-

sentral som har tilgang til en annen verdipapirsentral gjennom en forbindelse mellom verdipapirsentraler, ha disse 

eiendelene på en atskilt konto hos den forbundne verdipapirsentralen. Dette atskillelsesnivået bør sikre at eiendelene som 

tilhører en verdipapirsentral, er atskilt fra andre enheters eiendeler og beskyttes på egnet måte. Det er imidlertid nødvendig 
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å tillate at det opprettes forbindelser med tredjestatsverdipapirsentraler selv om individuelt atskilte kontoer ikke er 

tilgjengelige i tredjestatsverdipapirsentralen, forutsatt at den anmodende verdipapirsentralens eiendeler er tilstrekkelig 

beskyttet, og at vedkommende myndigheter underrettes om de risikoene som følger av mangelen på individuelt atskilte 

kontoer, og om egnede tiltak for å begrense disse risikoene. 

50) For å sikre at en verdipapirsentral investerer sine økonomiske midler i svært likvide instrumenter med ubetydelig 

markeds- og kredittrisiko, og at disse investeringene kan realiseres umiddelbart og med ubetydelig innvirkning på 

prisen, bør verdipapirsentralen diversifisere sin portefølje og fastsette egnede konsentrasjonsgrenser for utstederne av de 

instrumentene som den investerer sine midler i. 

51) For å sikre at avtalen om forbindelse mellom to verdipapirsentraler er sikker og effektiv, bør verdipapirsentralen 

identifisere, overvåke og styre alle potensielle kilder til risiko som oppstår som følge av avtalen om forbindelse. En 

forbindelse mellom verdipapirsentraler bør i alle relevante jurisdiksjoner ha et solid rettslig grunnlag som ligger til 

grunn for dens utforming og gir tilstrekkelig beskyttelse for de verdipapirsentralene som deltar i forbindelsen. 

Forbundne verdipapirsentraler bør måle, overvåke og styre de kreditt- og likviditetsrisikoene som oppstår mellom dem. 

52) En anmodende verdipapirsentral som anvender en indirekte forbindelse mellom verdipapirsentraler eller en formidler 

for å drive en forbindelse med en mottakende verdipapirsentral, bør måle, overvåke og styre de ytterligere risikoene som 

oppstår som følge av bruk av formidlere, herunder oppbevaringsrisiko, kredittrisiko, juridisk risiko og operasjonell 

risiko, for å sikre at avtalen om forbindelse er sikker og effektiv. 

53) For å sikre utstedelsens integritet i tilfeller der verdipapirer forvaltes av flere verdipapirsentraler gjennom forbindelser 

mellom verdipapirsentraler, bør verdipapirsentralene anvende særlige avstemmingstiltak og samordne sine tiltak. 

54) Verdipapirsentraler bør sikre en rettferdig og åpen tilgang til sine tjenester samtidig som de tar behørig hensyn til de 

risikoene som markedenes finansielle stabilitet og orden utsettes for. De bør kontrollere risikoer som oppstår på grunn 

av deres deltakere og andre brukere, ved å fastsette risikorelaterte kriterier for ytingen av sine tjenester. Verdipapir-

sentraler bør sikre at deres brukere, for eksempel deltakere, andre verdipapirsentraler, sentrale motparter, handelsplasser 

eller utstedere som får tilgang til deres tjenester, oppfyller de kriteriene og har den operasjonelle kapasiteten, de 

økonomiske midlene, den rettslige myndigheten og den sakkunnskapen om risikostyring som kreves for å hindre at det 

oppstår risikoer for verdipapirsentraler og andre brukere. 

55) For å sikre at en verdipapirsentrals verdipapiroppgjørssystem er sikkert og effektivt bør den fortløpende overvåke at 

dens tilgangskrav er oppfylt, og ha klart definerte og offentliggjorte framgangsmåter som gjør det lettere å suspendere 

en anmodende part som overtrer eller ikke lenger oppfyller tilgangskravene, og sørge for at den avslutter deltakelsen i 

ordnede former. 

56) Når det gjelder tillatelsen til å yte tilknyttede banktjenester, bør en verdipapirsentral inngi en søknad til vedkommende 

myndighet med alle nødvendige opplysninger for å sikre at ytingen av de tilknyttede banktjenestene ikke forstyrrer 

ytingen av verdipapirsentralens hovedtjenester. Enheter som allerede er godkjent som verdipapirsentraler, bør ikke være 

forpliktet til å inngi på nytt opplysninger som allerede er inngitt i forbindelse med søknaden om å bli godkjent som 

verdipapirsentral i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014. 

57) For å ivareta rettssikkerheten og sikre en ensartet anvendelse av regelverket bør visse krav i denne forordning som 

gjelder oppgjørsdisiplintiltak, få anvendelse samme dag som disse tiltakene trer i kraft. 

58) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

59) Ved utarbeidingen av de tekniske standardene som inngår i denne forordning, har ESMA samarbeidet nært med 

medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker og Den europeiske banktilsynsmyndighet. 

60) ESMA 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 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 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 kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «gjennomgåelsesperiode» det tidsrommet som er gjennomgått, regnet fra dagen etter at den foregående gjennomgåelses- og 

vurderingsperioden er avsluttet, 

b) «oppgjørsordre» en overføringsordre som definert i artikkel 2 bokstav i) i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF(1), 

c) «oppgjørsrestriksjon» sperring, reservering eller øremerking av verdipapirer slik at de ikke blir tilgjengelige for oppgjør, 

eller sperring eller reservering av kontanter slik at de ikke blir tilgjengelige for oppgjør, 

d) «børshandlet fond» et fond som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 46 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2), 

e) «utstedende verdipapirsentral» en verdipapirsentral som yter hovedtjenesten oppført i nr. 1 eller 2 i avsnitt A i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014 i forbindelse med en verdipapirutstedelse, 

f) «investerende verdipapirsentral» en verdipapirsentral som enten er deltaker i det verdipapiroppgjørssystemet som drives av 

en annen verdipapirsentral, eller som benytter en tredjepart eller en formidler som er deltaker i det verdipapiroppgjørs-

systemet som drives av en annen verdipapirsentral, i forbindelse med en verdipapirutstedelse, 

g) «varig medium» ethvert medium som gjør det mulig å lagre opplysninger på en slik måte at opplysningene er tilgjengelige 

for bruk i framtiden i et tidsrom som er tilstrekkelig for opplysningenes formål, og som gir mulighet til uendret gjengivelse 

av de lagrede opplysningene. 

KAPITTEL II 

FASTSETTELSE AV DE MEST RELEVANTE VALUTAENE OG PRAKTISKE ORDNINGER FOR SAMRÅDET MED DE 

BERØRTE VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

(Artikkel 12 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 2 

Fastsettelse av de mest relevante valutaene 

1. De mest relevante valutaene nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal identifiseres i samsvar 

med en av følgende beregninger: 

a) Hver unionsvalutas relative andel av den samlede verdien av en verdipapirsentrals oppgjør av oppgjørsordrer mot betaling, 

beregnet over en periode på ett år, forutsatt at hver enkelt andel overstiger 1 %. 

b) Den relative andelen som oppgjørsordrer mot betaling som er oppgjort av en verdipapirsentral i en unionsvaluta, utgjør av 

den samlede verdien av oppgjørsordrer mot betaling i denne valutaen som er oppgjort av alle verdipapirsentraler i Unionen, 

beregnet over en periode på ett år, forutsatt at hver enkelt andel overstiger 10 %.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir 

(EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 
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2. Beregningene nevnt i nr. 1 skal foretas årlig av vedkommende myndighet for hver verdipapirsentral. 

Artikkel 3 

Praktiske ordninger for samrådet med berørte myndigheter nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) 

nr. 909/2014 

1. Dersom en av de mest relevante valutaene som er fastsatt i samsvar med artikkel 2 i denne forordning, utstedes av mer enn 

én sentralbank, skal disse sentralbankene utpeke én representant som berørt myndighet for denne valutaen i henhold til artikkel 

12 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Dersom kontantdelen av verdipapirtransaksjoner er gjort opp i samsvar med artikkel 40 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 gjennom kontoer åpnet i flere sentralbanker som utsteder samme valuta, skal disse sentralbankene utpeke én 

representant som berørt myndighet i henhold til artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i nevnte forordning. 

KAPITTEL III 

TILLATELSE TIL VERDIPAPIRSENTRALER 

(Artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

AVSNITT 1 

Generelle opplysninger om verdipapirsentraler som inngir søknad 

Artikkel 4 

Identifisering av og rettslig status for verdipapirsentraler som inngir søknad 

1. En søknad om tillatelse skal tydelig identifisere verdipapirsentralen som inngir søknad, og hvilken virksomhet og hvilke 

tjenester den har til hensikt å utføre. 

2. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden. 

b) Kontaktopplysninger for den eller de personene som har ansvar for etterlevelses- og internkontrollfunksjonen i 

verdipapirsentralen som inngir søknad. 

c) Foretaksnavnet til verdipapirsentralen som inngir søknad, dens identifikator for juridisk person (LEI) og dens registrerte 

adresse i Unionen. 

d) Stiftelsesdokument og vedtekter eller annen stiftelsesdokumentasjon og lovfestet dokumentasjon fra verdipapirsentralen 

som inngir søknad. 

e) Et utdrag av det aktuelle handels- eller domstolsregisteret eller annen bekreftet dokumentasjon på den registrerte adressen 

og forretningsvirksomheten til verdipapirsentralen som inngir søknad, som er gyldig på søknadsdatoen. 

f) Identifisering av verdipapiroppgjørssystemer som verdipapirsentralen som inngir søknad, driver eller har til hensikt å 

drive. 

g) En kopi av ledelsesorganets beslutning om søknaden og av protokollen fra møtet der ledelsesorganet godkjente søknaden 

og inngivelsen av den. 

h) En oversikt som viser eierforholdene mellom morforetaket, datterforetak og eventuelle andre tilknyttede enheter eller 

filialer, der enhetene i oversikten identifiseres med fullt foretaksnavn, rettslig status, registrert adresse, registrerings-

nummer for avgift eller organisasjonsnummer. 

i) En beskrivelse av forretningsvirksomheten til datterforetak av verdipapirsentralen som inngir søknad, og til andre juridiske 

personer som verdipapirsentralen har en deltakerinteresse i, herunder opplysninger om deltakerinteressens størrelse.  
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j) En liste som omfatter følgende: 

i) Navn på alle personer eller enheter som direkte eller indirekte innehar minst 5 % av kapitalen eller stemmerettene i 

verdipapirsentralen som inngir søknad. 

ii) Navn på alle personer eller enheter som kan øve betydelig innflytelse på ledelsen av verdipapirsentralen som inngir 

søknad, på grunn av deres andel i verdipapirsentralens kapital. 

k) En liste som omfatter følgende: 

i) Navn på alle enheter der verdipapirsentralen som inngir søknad, innehar minst 5 % av enhetens kapital og 

stemmeretter. 

ii) Navn på alle enheter der verdipapirsentralen som inngir søknad, øver betydelig innflytelse på ledelsen. 

l) En liste over hovedtjenester som er oppført i avsnitt A i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, og som verdipapir-

sentralen som inngir søknad, yter eller har til hensikt å yte. 

m) En liste over tilleggstjenester som er uttrykkelig angitt i avsnitt B i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, og som 

verdipapirsentralen som inngir søknad, yter eller har til hensikt å yte. 

n) En liste over eventuelle andre tilleggstjenester som tillates i henhold til, men ikke er uttrykkelig oppført i avsnitt B i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, og som verdipapirsentralen som inngir søknad, yter eller har til hensikt å yte. 

o) En liste over investeringstjenestene som omfattes av direktiv 2014/65/EU i henhold til bokstav n). 

p) En liste over hvilke tjenester og hvilken virksomhet verdipapirsentralen som inngir søknad, utkontrakterer eller har til 

hensikt å utkontraktere til en tredjepart i samsvar med artikkel 30 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

q) Den eller de valutaene som verdipapirsentralen som inngir søknad, behandler eller har til hensikt å behandle i forbindelse 

med tjenester som verdipapirsentralen yter, uavhengig av om kontanter gjøres opp gjennom en sentralbankkonto, en 

verdipapirsentralkonto eller en konto hos en utpekt kredittinstitusjon. 

r) Opplysninger om eventuelle pågående og avsluttede retts, forvaltnings- og voldgiftssaker eller enhver annen rettslig 

prosess som verdipapirsentralen som inngir søknad, er part i, og som kan medføre økonomiske eller andre kostnader for 

den. 

3. Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, har til hensikt å yte hovedtjenester eller opprette en filial i samsvar med 

artikkel 23 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal søknaden om tillatelse også inneholde følgende opplysninger: 

a) I hvilken eller hvilke medlemsstater verdipapirsentralen har til hensikt å utøve virksomhet. 

b) En virksomhetsplan der det særlig angis hvilke tjenester verdipapirsentralen som inngir søknad, yter eller har til hensikt å 

yte i vertsstaten. 

c) Hvilken eller hvilke valutaer verdipapirsentralen som inngir søknad, behandler eller har til hensikt å behandle i vertsstaten. 

d) Dersom tjenestene ytes eller skal ytes gjennom en filial: filialens organisasjonsstruktur og navn på de personene som har 

ansvar for ledelsen av den. 

e) Dersom det er relevant, en vurdering av de tiltakene verdipapirsentralen som inngir søknad, har til hensikt å treffe for at 

dens brukere skal overholde nasjonal rett nevnt i artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 5 

Generelle opplysninger om retningslinjer og framgangsmåter 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om retningslinjene og framgangsmåtene til den verdipapir-

sentralen som inngir søknad, som er nevnt i dette kapittel: 

a) Stillingsbetegnelser for personene som har ansvar for å godkjenne og gjennomføre retningslinjene og framgangsmåtene. 

b) En beskrivelse av tiltakene for å gjennomføre og overvåke overholdelsen av retningslinjer og framgangsmåter.  
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2. En søknad om tillatelse skal inneholde en beskrivelse av de framgangsmåtene som er innført av verdipapirsentralen som 

inngir søknad, i henhold til artikkel 65 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 6 

Opplysninger om verdipapirsentralens tjenester og virksomhet 

Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal gi følgende opplysninger i søknaden om tillatelse: 

a) En nærmere beskrivelse av tjenestene nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav l)–p). 

b) Framgangsmåtene som skal anvendes ved yting av tjenestene nevnt i bokstav a). 

Artikkel 7 

Opplysninger om konsern 

1. Når verdipapirsentralen som inngir søknad, utgjør en del av et konsern som omfatter andre verdipapirsentraler eller 

kredittinstitusjoner nevnt i artikkel 54 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014, skal søknaden om tillatelse inneholde 

følgende: 

a) Retningslinjene og framgangsmåtene nevnt i artikkel 26 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

b) Opplysninger om sammensetningen av den øverste ledelsen, ledelsesorganet og aksjeeierstrukturen i morforetaket og i de 

andre foretakene i konsernet. 

c) De tjenestene og andre nøkkelpersoner enn personer i den øverste ledelsen som verdipapirsentralen som inngir søknad, 

deler med andre foretak i konsernet. 

2. Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, har et morforetak, skal søknaden om tillatelse inneholde følgende 

opplysninger: 

a) Den registrerte adressen til morforetaket til verdipapirsentralen som inngir søknad. 

b) Når morforetaket er en enhet som er godkjent eller registrert og underlagt tilsyn i henhold til unionsregelverket eller 

tredjestaters lovgivning: ethvert relevant tillatelsesnummer eller registreringsnummer og navn på den eller de myndighetene 

som har ansvar for tilsynet med morforetaket. 

3. Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, har utkontraktert tjenester eller virksomhet til et foretak i konsernet i samsvar 

med artikkel 30 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal søknaden inneholde et sammendrag og en kopi av utkontrakteringsavtalen. 

AVSNITT 2 

Økonomiske midler for tjenestene som ytes av verdipapirsentralen som inngir søknad 

Artikkel 8 

Årsberetninger, virksomhetsplan og gjenopprettingsplan 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende finansielle informasjon og forretningsopplysninger som gjør det mulig for 

vedkommende myndighet å vurdere om verdipapirsentralen som inngir søknad, overholder artikkel 44, 46 og 47 i forordning 

(EU) nr. 909/2014: 

a) Årsberetninger med et fullstendig sett av finansregnskap for de tre foregående årene og den lovfestede revisjonsberetningen 

for årsregnskaper og konsernregnskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF(1) for de tre foregående 

årene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, om endring av 

rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87). 
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b) Dersom regnskapet til verdipapirsentralen som inngir søknad, revideres av en ekstern revisor: den eksterne revisorens navn 

og nasjonale registreringsnummer. 

c) En virksomhetsplan, herunder en finansieringsplan og et foreløpig budsjett som omfatter ulike forretningsscenarioer for 

tjenestene som ytes av verdipapirsentralen som inngir søknad, over en referanseperiode på minst tre år. 

d) En eventuell plan for etablering av datterforetak og filialer og hvor disse skal ligge. 

e) En beskrivelse av den forretningsvirksomheten som verdipapirsentralen som inngir søknad, planlegger å utøve, herunder 

forretningsvirksomheten til eventuelle datterforetak eller filialer av verdipapirsentralen. 

2. Dersom historisk finansiell informasjon som omhandlet i nr. 1 bokstav a) ikke er tilgjengelig, skal en søknad om tillatelse 

inneholde følgende opplysninger om verdipapirsentralen som inngir søknad: 

a) Dokumentasjon på at det finnes tilstrekkelige økonomiske midler i seks måneder etter at tillatelsen gis. 

b) En delårsrapport. 

c) Erklæringer om den finansielle stillingen til verdipapirsentralen som inngir søknad, herunder balansen, resultatregnskapet, 

endringer i egenkapitalen og i kontantstrømmene samt et sammendrag av regnskapsprinsippene og andre relevante 

forklarende noter. 

d) Revidert årsregnskap for eventuelle morforetak for de tre foregående regnskapsårene før søknadsdatoen. 

3. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av en gjenopprettingsplan som er egnet til å sikre opprettholdelse av verdipapir-

sentralens kritiske funksjoner nevnt i artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014, herunder følgende: 

a) Et sammendrag som gir en oversikt over planen og gjennomføringen av den. 

b) Identifisering av kritiske funksjoner for verdipapirsentralen som inngir søknad, stresscenarioer og hendelser som utløser 

gjenoppretting, og en beskrivelse av gjenopprettingsverktøyer som verdipapirsentralen skal bruke. 

c) En vurdering av eventuelle virkninger av gjenopprettingsplanen på berørte parter som kan bli berørt av gjennomføringen av 

den. 

d) En vurdering av gjenopprettingsplanens rettskraft, der det tas hensyn til alle juridiske begrensninger som følger av 

unionsregelverk, nasjonal lovgivning eller tredjestaters lovgivning. 

AVSNITT 3 

Organisatoriske krav 

Artikkel 9 

Organisasjonsplan 

En søknad om tillatelse skal inneholde en organisasjonsplan som beskriver organisasjonsstrukturen til verdipapirsentralen som 

inngir søknad. Planen skal inneholde følgende: 

a) Identiteten og oppgavene til personer som er ansvarlige for følgende stillinger: 

i) Den øverste ledelsen. 

ii) Ledere med ansvar for driftsfunksjonene nevnt i artikkel 47 nr. 3. 

iii) Ledere med ansvar for virksomheten til eventuelle filialer av verdipapirsentralen som inngir søknad. 

iv) Andre funksjoner som er viktige for virksomheten til verdipapirsentralen som inngir søknad. 

b) Antall ansatte i hver avdeling og driftsenhet.  
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Artikkel 10 

Retningslinjer og framgangsmåter som får anvendelse på personalet 

En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om verdipapirsentralens retningslinjer og framgangsmåter for 

personalet: 

a) En beskrivelse av godtgjøringspolitikken, herunder opplysninger om de faste og variable delene av godtgjøringen til den 

øverste ledelsen, medlemmer av ledelsesorganet og personalet som er ansatt i funksjonene for risikostyring, etterlevelse og 

internkontroll, internrevisjon og teknologi i verdipapirsentralen som inngir søknad. 

b) De tiltakene verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført for å begrense risikoen forbundet med å være for avhengig 

av det ansvaret som påhviler enkeltpersoner. 

Artikkel 11 

Risikoovervåkingsverktøyer og styringsordninger 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om styringsordningene og risikoovervåkingsverktøyene til 

verdipapirsentralen som inngir søknad: 

a) En beskrivelse av de styringsordningene som verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført i samsvar med artikkel 47 

nr. 2. 

b) De retningslinjene, framgangsmåtene og systemene som er innført i samsvar med artikkel 47 nr. 1. 

c) En beskrivelse av sammensetningen av og rollene og ansvarsområdene til medlemmene av ledelsesorganet og den øverste 

ledelsen og komiteene nedsatt i samsvar med artikkel 48. 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal inneholde en beskrivelse av prosessene for utvelging, utpeking, resultatvurdering og 

avsetting av personer i den øverste ledelsen og medlemmer av ledelsesorganet. 

3. Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal beskrive sin framgangsmåte for offentliggjøring av sine styringsordninger og 

regler for virksomheten. 

4. Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, følger anerkjente atferdsregler for foretaksstyringen, skal søknaden angi 

hvilke regler som følges, og inneholde en kopi av disse reglene og en begrunnelse for eventuelle situasjoner der verdipapir-

sentralen fraviker disse reglene. 

Artikkel 12 

Etterlevelses-, internkontroll- og internrevisjonsfunksjoner 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde en beskrivelse av framgangsmåtene for intern rapportering av overtredelser til 

verdipapirsentralen som inngir søknad, i henhold til artikkel 26 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger om retningslinjene og framgangsmåtene for internrevisjon til 

verdipapirsentralen som inngir søknad, i henhold til artikkel 51, herunder følgende: 

a) En beskrivelse av verktøyene for overvåking og evaluering av om internrevisjonssystemene til verdipapirsentralen som 

inngir søknad, er egnede og effektive. 

b) En beskrivelse av kontroll- og sikkerhetsverktøyene for informasjonsbehandlingssystemene til verdipapirsentralen som 

inngir søknad. 

c) En beskrivelse av utviklingen og anvendelsen av internrevisjonsmetodene til verdipapirsentralen som inngir søknad.  
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d) En arbeidsplan for internrevisjonsfunksjonen for et tidsrom på tre år fra søknadsdatoen. 

e) En beskrivelse av oppgaver og kvalifikasjoner for hver enkelt person som har ansvar for internrevisjon i henhold til artikkel 

47 nr. 3 bokstav d) under tilsyn av revisjonskomiteen nevnt i artikkel 48 nr. 1 bokstav b). 

3. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om etterlevelses- og internkontrollfunksjonen til verdipapir-

sentralen som inngir søknad, i henhold til artikkel 47 nr. 3 bokstav c): 

a) En beskrivelse av oppgaver og kvalifikasjoner for personer som har ansvar for etterlevelses- og internkontrollfunksjonen, 

og annet personale som deltar i vurderinger av etterlevelse, herunder en beskrivelse av hvordan det sikres at etterlevelses- 

og internkontrollfunksjonen er uavhengig av de øvrige forretningsenhetene. 

b) Retningslinjene og framgangsmåtene for etterlevelses- og internkontrollfunksjonen, herunder en beskrivelse av ledelses-

organets og den øverste ledelsens rolle i forbindelse med etterlevelsesfunksjonen. 

c) Dersom en slik er tilgjengelig, den seneste internrapporten som er utarbeidet av personer som har ansvar for etterlevelses- 

og internkontrollfunksjonen, eller av annet personale som deltar i vurderinger av etterlevelse i verdipapirsentralen som 

inngir søknad. 

Artikkel 13 

Øverste ledelse, ledelsesorgan og aksjeeiere 

1. En søknad om tillatelse skal, for hvert medlem av den øverste ledelsen og ledelsesorganet i verdipapirsentralen som inngir 

søknad, inneholde følgende opplysninger slik at vedkommende myndighet kan vurdere om verdipapirsentralen som inngir 

søknad, overholder artikkel 27 nr. 1 og 4 i forordning (EU) nr. 909/2014: 

a) En kopi av et curriculum vitae som beskriver hvert medlems erfaring og kunnskap. 

b) Nærmere opplysninger om eventuelle strafferettslige og administrative sanksjoner som er ilagt et medlem i forbindelse med 

yting av finansielle tjenester eller datatjenester eller i forbindelse med bedrageri eller urettmessig tilegnelse av midler, i 

form av en egnet offisiell attest dersom en slik anvendes i den berørte medlemsstaten. 

c) En egenerklæring om god vandel i forbindelse med yting av finansielle tjenester eller datatjenester, der alle medlemmer av 

den øverste ledelsen og ledelsesorganet skal erklære hvorvidt noe av følgende gjelder for dem: 

i) De er dømt for straffbare handlinger eller administrative overtredelser i forbindelse med yting av finansielle tjenester 

eller datatjenester eller i forbindelse med bedrageri eller urettmessig tilegnelse av midler. 

ii) De er blitt funnet skyldig i en disiplinærsak ført av en reguleringsmyndighet eller et offentlig organ eller byrå, eller 

de er gjenstand for en slik sak som ikke er avsluttet. 

iii) De er blitt funnet skyldig i en sivil sak ved en domstol i forbindelse med yting av finansielle tjenester eller 

datatjenester eller er dømt for bedrageri i forbindelse med ledelsen av et foretak. 

iv) De har vært medlemmer av ledelsesorganet eller den øverste ledelsen i et foretak hvis registrering eller tillatelse er 

blitt tilbakekalt av et reguleringsorgan, og de var knyttet til foretaket i minst ett år før datoen for tilbakekalling av 

tillatelsen eller registreringen. 

v) De har vært nektet retten til å drive noen form for virksomhet som krever registrering eller tillatelse fra et 

reguleringsorgan. 

vi) De har vært medlemmer av ledelsesorganet eller den øverste ledelsen i et foretak som er gjenstand for insolvens-

behandling, i minst ett år før behandlingen ble innledet.  



Nr. 36/574 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

vii) De har vært medlemmer av ledelsesorganet eller den øverste ledelsen i et foretak som er blitt ilagt en sanksjon av et 

reguleringsorgan, og de var knyttet til foretaket i minst ett år før sanksjonen ble ilagt. 

viii) De er på annen måte ilagt bøter, suspendert eller diskvalifisert eller er ilagt andre sanksjoner i tilknytning til yting av 

finansielle tjenester eller datatjenester av et offentlig organ, reguleringsorgan eller bransjeorgan. 

ix) De har blitt fratatt retten til å inneha styreverv eller til å utøve andre ledelsesfunksjoner, eller er blitt avsatt fra sine 

stillinger eller fra verv i et foretak på grunn av forsømmelse eller tjenestefeil. 

Ved anvendelsen av bokstav c) i) i dette nummer skal en egenerklæring ikke kreves dersom et offisielt sertifikat er framlagt i 

henhold til bokstav b) i dette nummer. 

2. Søknaden om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om ledelsesorganet i verdipapirsentralen som inngir søknad: 

a) Dokumentasjon som viser at artikkel 27 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 overholdes. 

b) En beskrivelse av rollene og ansvarsområdene til ledelsesorganets medlemmer. 

c) Målet for representasjon av det underrepresenterte kjønnet i ledelsesorganet, den relevante strategien for å nå målet, og 

metoden som verdipapirsentralen som inngir søknad, anvender for å offentliggjøre målet, strategien og gjennomføringen av 

denne. 

3. Søknaden om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om eierstrukturen og aksjeeierne i verdipapirsentralen som 

inngir søknad: 

a) En beskrivelse av eierstrukturen til verdipapirsentralen som inngir søknad, i henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav i), herunder 

en beskrivelse av identiteten til og omfanget av interessene til eventuelle foretak som har mulighet til å utøve kontroll over 

driften av verdipapirsentralen som inngir søknad. 

b) En liste over de aksjeeierne og personene som har mulighet til å utøve direkte eller indirekte kontroll over ledelsen av 

verdipapirsentralen som inngir søknad. 

Artikkel 14 

Håndtering av interessekonflikter 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om de retningslinjene og framgangsmåtene som verdipapir-

sentralen som inngir søknad, har innført for å identifisere og håndtere potensielle interessekonflikter i samsvar med artikkel 50: 

a) En beskrivelse av retningslinjene og framgangsmåtene for identifisering av, håndtering av og opplysning til vedkommende 

myndighet om potensielle interessekonflikter, og en beskrivelse av prosessen som anvendes for å sikre at personalet hos 

verdipapirsentralen som inngir søknad, blir informert om disse retningslinjene og framgangsmåtene. 

b) En beskrivelse av de kontrollene og tiltakene som er innført for å sikre at kravene i bokstav a) om håndtering av 

interessekonflikter, er oppfylt. 

c) En beskrivelse av følgende: 

i) Oppgaver og ansvarsområder for nøkkelpersoner, særlig dersom de også har ansvar i andre enheter. 

ii) Ordninger som sikrer at personer som har en permanent interessekonflikt, er utelukket fra beslutningsprosessen og fra 

å motta relevante opplysninger om de forholdene som påvirkes av den permanente interessekonflikten. 

iii) Et ajourført register over eksisterende interessekonflikter på tidspunktet da søknaden ble inngitt, og en beskrivelse av 

hvordan disse interessekonfliktene håndteres. 

2. Når verdipapirsentralen som inngir søknad, er en del av et konsern, skal registeret nevnt i nr. 1 bokstav c) iii) omfatte en 

beskrivelse av de interessekonfliktene som oppstår på grunn av andre foretak i konsernet i forbindelse med en tjeneste som ytes 

av verdipapirsentralen, og de ordningene som er innført for å håndtere slike interessekonflikter.  
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Artikkel 15 

Fortrolighet 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde de retningslinjene og framgangsmåtene som verdipapirsentralen som inngir 

søknad, har innført for å hindre uberettiget bruk eller offentliggjøring av fortrolige opplysninger. Fortrolige opplysninger skal 

omfatte følgende: 

a) Opplysninger om deltakere, kunder, utstedere eller andre brukere av tjenestene til verdipapirsentralen som inngir søknad. 

b) Andre opplysninger som verdipapirsentralen som inngir søknad, innehar som følge av sin forretningsvirksomhet, og som 

ikke kan brukes for kommersielle formål. 

2. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om personalets tilgang til opplysninger som innehas av 

verdipapirsentralen som inngir søknad: 

a) De interne framgangsmåtene for å gi tillatelser som gir tilgang til opplysninger og sikrer sikker tilgang til data. 

b) En beskrivelse av eventuelle restriksjoner på bruken av dataene av fortrolighetshensyn. 

Artikkel 16 

Brukerkomité 

En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om hver brukerkomité: 

a) Brukerkomiteens mandat. 

b) Brukerkomiteens styringsordninger. 

c) Brukerkomiteens arbeidsmåter. 

d) Adgangskriterier for brukerkomiteens medlemmer og hvordan de skal velges. 

e) En liste over foreslåtte medlemmer av brukerkomiteen og angivelse av interessene de representerer. 

Artikkel 17 

Oppbevaring av dokumentasjon 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde en beskrivelse av de registreringssystemene, retningslinjene og framgangsmåtene 

som verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført og opprettholder i samsvar med kapittel VIII i denne forordning. 

2. Dersom en verdipapirsentral som inngir søknad, søker om tillatelse før datoen da artikkel 54 får anvendelse, skal 

søknaden om tillatelse inneholde følgende opplysninger: 

a) En analyse av i hvilket omfang de eksisterende registreringssystemene, retningslinjene og framgangsmåtene til verdipapir-

sentralen som inngir søknad, oppfyller kravene i artikkel 54. 

b) En gjennomføringsplan som beskriver hvordan verdipapirsentralen som inngir søknad, vil oppfylle kravene nevnt i 

artikkel 54 innen datoen da den får anvendelse. 

AVSNITT 4 

Atferdsregler 

Artikkel 18 

Mål 

En søknad om tillatelse skal inneholde en beskrivelse av målene til verdipapirsentralen som inngir søknad, i henhold til artikkel 

32 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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Artikkel 19 

Behandling av klager 

En søknad om tillatelse skal omfatte de framgangsmåtene verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført for behandling av 

klager. 

Artikkel 20 

Krav til deltakelse 

En søknad om tillatelse skal inneholde alle nødvendige opplysninger om deltakelsen i verdipapiroppgjørssystemer som drives 

av verdipapirsentralen som inngir søknad, i samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) nr. 909/2014 og artikkel 88–90 i denne 

forordning. Opplysningene skal omfatte følgende: 

a) Kriterier for deltakelse som gir rettferdig og åpen tilgang for alle juridiske personer som har til hensikt å bli deltakere i de 

verdipapiroppgjørssystemene som drives av verdipapirsentralen som inngir søknad. 

b) Framgangsmåtene for ilegging av disiplinære sanksjoner overfor eksisterende deltakere som ikke oppfyller kriteriene for 

deltakelse. 

Artikkel 21 

Gjennomsiktighet 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde dokumenter og opplysninger om prispolitikken til verdipapirsentralen som inngir 

søknad, når det gjelder tjenester nevnt i artikkel 34 i forordning (EU) nr. 909/2014. Disse opplysningene skal særlig omfatte 

priser og avgifter for hver enkelt hovedtjeneste som ytes av verdipapirsentralen som inngir søknad, og gjeldende prisavslag og 

rabatter samt vilkårene for nedsettelsene. 

2. Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal gi vedkommende myndighet en beskrivelse av metodene som anvendes for å 

offentliggjøre relevante opplysninger i samsvar med artikkel 34 nr. 1, 2, 4 og 5 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

3. En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger som gjør det mulig for vedkommende myndighet å vurdere hvordan 

verdipapirsentralen som inngir søknad, har til hensikt å oppfylle kravene om å regnskapsføre kostnader og inntekter separat i 

samsvar med artikkel 34 nr. 6 og 7 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 22 

Kommunikasjon med deltakere og andre markedsinfrastrukturer 

En søknad om tillatelse skal inneholde relevante opplysninger om hvordan verdipapirsentralen som inngir søknad, anvender 

internasjonale åpne framgangsmåter og standarder for kommunikasjon med hensyn til meldingshåndtering og referanseopplys-

ninger i sin kommunikasjon med deltakere og andre markedsinfrastrukturer. 

AVSNITT 5 

Krav til tjenester som ytes av verdipapirsentraler 

Artikkel 23 

Kontobasert form 

En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger om de prosessene som gjelder registreringer som sikrer at verdipapir-

sentralen som inngir søknad, overholder artikkel 3 i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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Artikkel 24 

Planlagte oppgjørsdatoer og tiltak for å forebygge og håndtere manglende oppgjør 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om verdipapirsentralen som inngir søknad: 

a) Framgangsmåtene og tiltakene som skal forebygge manglende oppgjør i samsvar med artikkel 6 i forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

b) Tiltakene som skal håndtere manglende oppgjør i samsvar med artikkel 7 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Dersom en verdipapirsentral søker om tillatelse før artikkel 6 og 7 i forordning (EU) nr. 909/2014 får anvendelse i 

samsvar med artikkel 76 nr. 4 og 5 i nevnte forordning, skal søknaden om tillatelse inneholde en gjennomføringsplan som 

beskriver hvordan verdipapirsentralen som inngir søknad, vil oppfylle kravene i artikkel 6 og 7 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Institusjonene nevnt i artikkel 69 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal i gjennomføringsplanen nevnt i første ledd analysere 

i hvilket omfang deres eksisterende regler, framgangsmåter, ordninger og tiltak oppfyller kravene i artikkel 6 og 7 i forordning 

(EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 25 

Utstedelsens integritet 

En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger om de reglene og framgangsmåtene som verdipapirsentralen som inngir 

søknad, har innført for å sikre integriteten ved verdipapirutstedelser nevnt i artikkel 37 i forordning (EU) nr. 909/2014 og 

kapittel IX til denne forordning. 

Artikkel 26 

Beskyttelse av deltakernes og deres kunders verdipapirer 

En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om de tiltakene verdipapirsentralen som inngir søknad, har 

innført for å beskytte deltakernes og deres kunders verdipapirer i samsvar med artikkel 38 i forordning (EU) nr. 909/2014: 

a) Reglene og framgangsmåtene for å redusere og styre risikoene som er knyttet til oppbevaring av verdipapirer. 

b) En detaljert beskrivelse av de forskjellige atskillelsesnivåene som tilbys av verdipapirsentralen som inngir søknad, en 

beskrivelse av kostnadene som er forbundet med hvert nivå, forretningsvilkårene som tilbys, deres viktigste rettslige følger 

og gjeldende insolvenslovgivning. 

c) Reglene og framgangsmåtene for å innhente samtykke som nevnt i artikkel 38 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 27 

Endelig oppgjør 

En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger om de reglene for endelig oppgjør som verdipapirsentralen som inngir 

søknad, har innført i samsvar med artikkel 39 i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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Artikkel 28 

Kontantoppgjør 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde framgangsmåtene for oppgjør av kontantbetalinger for hvert verdipapiroppgjørssystem 

verdipapirsentralen som inngir søknad, driver i samsvar med artikkel 40 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal gi opplysninger om hvorvidt oppgjør av kontantbetalinger gjennomføres i 

samsvar med artikkel 40 nr. 1 eller 2 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Dersom oppgjøret av kontantbetalinger skal gjennomføres i samsvar med artikkel 40 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal 

verdipapirsentralen som inngir søknad, forklare hvorfor oppgjør i samsvar med artikkel 40 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 

ikke er praktisk mulig. 

Artikkel 29 

Regler og framgangsmåter ved deltakeres mislighold 

En søknad om tillatelse skal inneholde de reglene og framgangsmåtene som verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført 

for å håndtere en deltakers mislighold. 

Artikkel 30 

Overføring av deltakeres og kunders eiendeler dersom tillatelsen tilbakekalles 

En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger om de framgangsmåtene som verdipapirsentralen som inngir søknad, har 

innført for å sikre rettidig og ordnet oppgjør og overføring av kundenes og deltakernes eiendeler til en annen verdipapirsentral 

dersom tillatelsen tilbakekalles. 

AVSNITT 6 

Tilsynskrav 

Artikkel 31 

Juridisk risiko 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for at vedkommende myndighet skal kunne 

vurdere om reglene, framgangsmåtene og avtalene til verdipapirsentralen som inngir søknad, er tydelige og forståelige og kan 

håndheves i alle relevante jurisdiksjoner i samsvar med artikkel 43 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, har til hensikt å utøve virksomhet i forskjellige jurisdiksjoner, skal 

verdipapirsentralen gi vedkommende myndighet opplysninger om de tiltakene som er truffet for å identifisere og begrense 

risikoene som oppstår som følge av potensielle lovkonflikter mellom jurisdiksjoner, i samsvar med artikkel 43 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 909/2014. Disse opplysningene skal omfatte eventuelle juridiske vurderinger som ligger til grunn for disse tiltakene. 

Artikkel 32 

Generell virksomhetsrisiko 

1. Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal gi vedkommende myndighet en beskrivelse av de risikostyrings- og 

kontrollsystemene samt IT-verktøyene verdipapirsentralen som inngir søknad, har innført for å styre virksomhetsrisiko i 

samsvar med artikkel 44 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, har fått en risikoklassifisering fra en tredjepart, skal den framlegge den for 

vedkommende myndighet, herunder alle relevante opplysninger som ligger til grunn for risikoklassifiseringen.  
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Artikkel 33 

Operasjonell risiko 

1. En søknad om tillatelse skal inneholde opplysninger som viser at verdipapirsentralen som inngir søknad, oppfyller 

kravene til styring av operasjonell risiko i samsvar med artikkel 45 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapittel X i denne 

forordning. 

2. En søknad om tillatelse skal også inneholde følgende opplysninger om listen over tjenester nevnt i artikkel 4 nr. 2 

bokstav p) i denne forordning: 

a) En kopi av utkontrakteringsavtalene. 

b) Metodene som anvendes for å overvåke tjenestenivået for utkontrakterte tjenester og virksomhet. 

Artikkel 34 

Retningslinjer for investeringer 

En søknad om tillatelse skal inneholde dokumentasjon som viser følgende: 

a) Verdipapirsentralen som inngir søknad, oppbevarer sine finansielle eiendeler i samsvar med artikkel 46 nr. 1, 2 og 5 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 og kapittel XI i denne forordning. 

b) Investeringene til verdipapirsentralen som inngir søknad, er i samsvar med artikkel 46 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014 

og kapittel XI i denne forordning. 

Artikkel 35 

Kapitalkrav 

En søknad om tillatelse skal inneholde følgende opplysninger om kapitalkravene: 

a) Opplysninger som viser at kapitalen til verdipapirsentralen som inngir søknad, herunder verdipapirsentralens opptjente 

egenkapital og reserver, oppfyller kravene i artikkel 47 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

b) Planen nevnt i artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 og eventuelle ajourføringer av denne planen, og 

dokumentasjon på at den er godkjent av ledelsesorganet eller en egnet komité under ledelsesorganet til verdipapirsentralen 

som inngir søknad. 

AVSNITT 7 

Artikkel 36 

Forbindelser mellom verdipapirsentraler 

Dersom verdipapirsentralen som inngir søknad, har opprettet eller har til hensikt å opprette forbindelser mellom verdipapir-

sentraler, skal søknaden om tillatelse inneholde følgende opplysninger: 

a) En beskrivelse av forbindelsene mellom verdipapirsentraler, med vurderinger fra verdipapirsentralen som inngir søknad, av 

potensielle kilder til risiko som oppstår som følge av disse avtalene om forbindelser. 

b) Det forventede eller faktiske oppgjørsvolumet og verdien av oppgjør som skjer gjennom forbindelser mellom verdipapir-

sentraler.  
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c) Framgangsmåtene for å identifisere, vurdere, overvåke og styre alle potensielle kilder til risiko for verdipapirsentralen som 

inngir søknad, og for dens deltakere som oppstår som følge av avtalen om forbindelser, og de egnede tiltakene som er 

truffet for å begrense risikokildene. 

d) En vurdering av anvendelsen av insolvenslovgivningen som gjelder for driften av en forbindelse mellom verdipapir-

sentraler, og dens følger for verdipapirsentralen som inngir søknad. 

e) Andre relevante opplysninger som kreves av vedkommende myndighet for å vurdere om forbindelsene mellom verdipapir-

sentraler oppfyller kravene i artikkel 48 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapittel XII i denne forordning. 

AVSNITT 8 

Tilgang til verdipapirsentraler 

Artikkel 37 

Tilgangsregler 

En søknad om tillatelse skal inneholde en beskrivelse av framgangsmåtene for å håndtere følgende anmodninger om tilgang: 

a) Fra juridiske personer som har til hensikt å bli deltakere i samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) nr. 909/2014 og 

kapittel XIII i denne forordning. 

b) Fra utstedere i samsvar med artikkel 49 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapittel XIII i denne forordning. 

c) Fra andre verdipapirsentraler i samsvar med artikkel 52 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapittel XIII i denne forordning. 

d) Fra andre markedsinfrastrukturer i samsvar med artikkel 53 i forordning (EU) nr. 909/2014 og kapittel XIII i denne 

forordning. 

AVSNITT 9 

Tilleggsopplysninger 

Artikkel 38 

Anmodning om tilleggsopplysninger 

Vedkommende myndighet kan anmode verdipapirsentralen som inngir søknad, om eventuelle tilleggsopplysninger som er 

nødvendige for å vurdere om verdipapirsentralen som inngir søknad, oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 909/2014 på det 

tidspunktet tillatelsen gis. 

KAPITTEL IV 

VERDIPAPIRSENTRALERS DELTAKERINTERESSE I VISSE ENHETER 

(Artikkel 18 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 39 

Kriterier for en verdipapirsentrals deltakerinteresse 

I forbindelse med godkjenning av en verdipapirsentrals deltakerinteresse i en juridisk person som ikke yter tjenestene angitt i 

avsnitt A og B i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, skal vedkommende myndighet ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Omfanget av de finansielle forpliktelsene som verdipapirsentralen påtar seg som følge av denne deltakerinteressen.  
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b) Hvorvidt verdipapirsentralen har tilstrekkelige økonomiske midler som oppfyller kriteriene i artikkel 46 i forordning (EU) 

nr. 909/2014, for å dekke risikoer som oppstår gjennom følgende: 

i) Garantiene som verdipapirsentralen gir denne juridiske personen. 

ii) Eventuelle betingede forpliktelser som verdipapirsentralen har påtatt seg til fordel for denne juridiske personen. 

iii) Eventuelle tapsdelingsavtaler eller gjenopprettingsordninger for den juridiske personen. 

c) Hvorvidt den juridiske personen som verdipapirsentralen har en deltakerinteresse i, yter tjenester som utfyller de 

hovedtjenestene verdipapirsentralen tilbyr, som nevnt i artikkel 18 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014, for eksempel 

i) en sentral motpart som er godkjent eller anerkjent i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, eller 

ii) en handelsplass som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 42 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

d) Hvorvidt en verdipapirsentrals deltakerinteresse fører til at den kontrollerer den juridiske personen som definert i artikkel 2 

nr. 1 punkt 21 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

e) Verdipapirsentralens analyse av risikoene som oppstår gjennom denne deltakerinteressen, herunder eventuelle analyser som 

er godkjent av en intern eller ekstern revisor, og som viser at alle risikoer som følger av deltakerinteressen, styres på en 

tilfredsstillende måte. Vedkommende myndigheter skal særlig ta hensyn til følgende aspekter ved verdipapirsentralens 

analyse: 

i) Den strategiske begrunnelsen for deltakerinteressen, som tar hensyn til interessene til brukerne av verdipapirsentralen, 

herunder utstedere, deltakere og deres kunder. 

ii) De finansielle risikoene og forpliktelsene som følger av verdipapirsentralens deltakerinteresse. 

KAPITTEL V 

GJENNOMGÅELSE OG VURDERING 

(Artikkel 22 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 40 

Opplysninger som skal framlegges for vedkommende myndighet 

1. Ved anvendelsen av dette kapittel skal en «gjennomgåelsesperiode» som definert i artikkel 1 bokstav a) omfatte 

tidsrommet fra den første tillatelsen tildeles en verdipapirsentral i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, 

til den første gjennomgåelsen og vurderingen omhandlet i artikkel 22 nr. 1 i nevnte forordning 

2. Med henblikk på gjennomgåelsen og vurderingen omhandlet i artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal 

verdipapirsentralen framlegge følgende opplysninger for vedkommende myndighet: 

a) Opplysningene nevnt i artikkel 41 og 42. 

b) En rapport om verdipapirsentralens virksomhet og vesentlige endringer i henhold til artikkel 16 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 som er gjort i gjennomgåelsesperioden, og alle tilknyttede dokumenter. 

c) Eventuelle tilleggsopplysninger som vedkommende myndighet anmoder om, og som er nødvendige for å vurdere om 

verdipapirsentralen og dens virksomhet oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 909/2014 i gjennomgåelsesperioden. 

3. Rapporten nevnt i nr. 2 bokstav b) skal inneholde en erklæring fra verdipapirsentralen om generell overholdelse av 

bestemmelsene i forordning (EU) nr. 909/2014 i gjennomgåelsesperioden. 

Artikkel 41 

Periodiske opplysninger som er relevante for gjennomgåelsene 

For hver gjennomgåelsesperiode skal verdipapirsentralen gi vedkommende myndighet følgende opplysninger: 

a) Et fullstendig sett av det siste reviderte finansregnskapet til verdipapirsentralen, herunder konsolidert på konsernnivå.   
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b) En sammenfatning av det seneste delårsregnskapet til verdipapirsentralen. 

c) Enhver beslutning som ledelsesorganet har truffet etter råd fra brukerkomiteen, og enhver beslutning der ledelsesorganet 

har besluttet ikke å følge brukerkomiteens råd. 

d) Opplysninger om eventuelle pågående sivile saker, forvaltningssaker eller andre rettslige eller utenrettslige prosedyrer som 

verdipapirsentralen er part i, særlig når det gjelder spørsmål om skatt og insolvens, eller spørsmål som kan medføre 

økonomiske kostnader eller omdømmetap for verdipapirsentralen. 

e) Opplysninger om eventuelle pågående sivile saker, forvaltningssaker eller andre rettslige eller utenrettslige prosedyrer som 

et medlem av ledelsesorganet eller et medlem av den øverste ledelsen er part i, og som kan ha en negativ innvirkning på 

verdipapirsentralen. 

f) Enhver endelig beslutning som følge av prosedyrene omhandlet i bokstav d) og e). 

g) En kopi av resultatene av stresstesting som er knyttet til kontinuerlig virksomhet eller lignende testing utført i gjennom-

gåelsesperioden. 

h) En rapport om de operasjonelle hendelsene som inntraff i gjennomgåelsesperioden og forstyrret ytingen av hovedtjenester, 

tiltakene som ble truffet for å håndtere dem, og resultatene av disse. 

i) En rapport om ytelsen til verdipapiroppgjørssystemet, herunder en vurdering av systemets tilgjengelighet i gjennomgåelses-

perioden, målt daglig som en prosentdel av den tiden systemet er i drift og fungerer i samsvar med de avtalte parametrene. 

j) Et sammendrag av typer av manuelle inngrep som verdipapirsentralen har foretatt. 

k) Opplysninger om identifiseringen av verdipapirsentralens kritiske funksjoner, vesentlige endringer av dens gjenoppret-

tingsplan, resultatene av stresscenarioer, hendelsene som utløser gjenoppretting, og verdipapirsentralens gjenopprettings-

verktøyer. 

l) Opplysninger om eventuelle formelle klager som verdipapirsentralen har mottatt i gjennomgåelsesperioden, herunder 

opplysninger om følgende: 

i) Klagens art. 

ii) Hvordan klagen ble behandlet, herunder resultatet av klagen. 

iii) Datoen da behandlingen av klagen ble avsluttet. 

m) Opplysninger om tilfeller der verdipapirsentralen har nektet eksisterende eller potensielle deltakere, utstedere, en annen 

verdipapirsentral eller en annen markedsinfrastruktur tilgang til sine tjenester i samsvar med artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 

nr. 3, artikkel 52 nr. 2 og artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

n) En rapport om endringer som påvirker forbindelser som verdipapirsentraler har opprettet med andre verdipapirsentraler, 

herunder endringer av ordninger og framgangsmåter som anvendes ved oppgjør mellom disse forbindelsene. 

o) Opplysninger om alle påviste tilfeller av interessekonflikter som har oppstått i gjennomgåelsesperioden, herunder en 

beskrivelse av hvordan de ble håndtert. 

p) Opplysninger om internkontroller og revisjoner som verdipapirsentralen har foretatt i gjennomgåelsesperioden. 

q) Opplysninger om eventuelle påviste overtredelser av forordning (EU) nr. 909/2014, herunder slike som er påvist gjennom 

rapporteringskanalen nevnt i artikkel 26 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

r) Nærmere opplysninger om eventuelle disiplinære tiltak som er truffet av verdipapirsentralen, herunder tilfeller av 

suspensjon av deltakerne i samsvar med artikkel 7 nr. 9 i forordning (EU) nr. 909/2014 med en spesifikasjon av 

suspensjonsperioden og årsaken til suspensjonen. 

s) Verdipapirsentralens generelle forretningsstrategi som omfatter en periode på minst tre år etter den siste gjennomgåelsen 

og vurderingen, og en detaljert virksomhetsplan for de tjenestene som verdipapirsentralen yter, og som minst omfatter en 

periode på ett år etter siste gjennomgåelse og vurdering.  
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Artikkel 42 

Statistiske opplysninger som skal framlegges for hver gjennomgåelse og vurdering 

1. For hver gjennomgåelsesperiode skal verdipapirsentralen gi vedkommende myndighet følgende statistiske opplysninger: 

a) En liste over deltakerne i hvert verdipapiroppgjørssystem som drives av verdipapirsentralen, med angivelse av 

stiftelsesstat. 

b) En liste over utstedere og en liste over verdipapirutstedelser registrert på verdipapirkontoer som forvaltes, sentralt eller 

ikke sentralt, i hvert verdipapiroppgjørssystem som verdipapirsentralen driver, med angivelse av utstedernes stiftelsesstat 

og identifisering av de utstederne som verdipapirsentralen yter tjenestene nevnt i avsnitt A nr. 1 og 2 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014 til. 

c) Den samlede markedsverdien og den nominelle verdien av verdipapirene registrert på verdipapirkontoer som forvaltes, 

sentralt eller ikke sentralt, i hvert verdipapiroppgjørssystem som verdipapirsentralen driver. 

d) Den nominelle verdien og markedsverdien av verdipapirene nevnt i bokstav c), inndelt på følgende måte: 

i) Etter hver av følgende typer finansielle instrumenter: 

— Omsettelige verdipapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav a) i direktiv 2014/65/EU. 

— Statspapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i direktiv 2014/65/EU. 

— Omsettelige verdipapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav b) i direktiv 2014/65/EU, unntatt statspapirer 

nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i direktiv 2014/65/EU. 

— Omsettelige verdipapirer nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 bokstav c) i direktiv 2014/65/EU. 

— Børshandlede fond som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 46 i direktiv 2014/65/EU. 

— Andeler i innretninger for kollektiv investering, unntatt børshandlede fond. 

— Pengemarkedsinstrumenter som ikke er statspapirer i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 61 i direktiv 2014/65/EU. 

— Utslippskvoter. 

— Andre finansielle instrumenter. 

ii) Etter deltakerens stiftelsesstat. 

iii) Etter utstederens stiftelsesstat. 

e) Den nominelle verdien og markedsverdien av de verdipapirene som ble registrert for første gang i hvert verdipapiroppgjørs-

system som verdipapirsentralen driver. 

f) Den nominelle verdien og markedsverdien av verdipapirene nevnt i bokstav e), inndelt på følgende måte: 

i) Etter typer av finansielle instrumenter nevnt i bokstav d) i). 

ii) Etter deltakerens stiftelsesstat. 

iii) Etter utstederens stiftelsesstat. 

g) Det samlede antallet og verdiene av oppgjørsordrene mot betaling og det samlede antallet og verdiene av oppgjørsordrene 

uten betaling som er gjort opp i hvert verdipapiroppgjørssystem som verdipapirsentralen driver. 

h) Det samlede antallet og verdiene av oppgjørsordrene, kategorisert på følgende måte: 

i) Etter typer av finansielle instrumenter nevnt i bokstav d) i). 

ii) Etter deltakerens stiftelsesstat. 

iii) Etter utstederens stiftelsesstat.  
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iv) Etter oppgjørsvaluta. 

v) Etter type oppgjørsordrer, på følgende måte: 

— Oppgjørsordrer uten betaling (FOP) som består av oppgjørsordrer som gjelder levering uten betaling (DFP) og 

mottak uten betaling (RFP). 

— Oppgjørsordrer som gjelder levering mot betaling (DVP) og mottak mot betaling (RVP). 

— Oppgjørsordrer som gjelder levering med betaling (DWP) og mottak med betaling (RWP). 

— Oppgjørsordrer som gjelder betaling uten levering (PFOD). 

vi) Oppgjørsordrer mot betaling inndeles etter hvorvidt kontantdelen er gjort opp i samsvar med artikkel 40 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 eller i samsvar med artikkel 40 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

i) Antallet og verdien av dekningskjøp omhandlet i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

j) Antallet av og beløpet for bøter omhandlet i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 per deltaker. 

k) Den samlede verdien av innlåns- og utlånstransaksjoner med verdipapirer som behandles av verdipapirsentralen som 

opptrer som agent eller på egne vegne, for hver type av finansielle instrumenter nevnt i bokstav d) i). 

l) Den samlede verdien av oppgjørsordrer som er gjort opp gjennom hver forbindelse mellom verdipapirsentraler, med 

angivelse av om verdipapirsentralen er den anmodende verdipapirsentralen eller den mottakende verdipapirsentralen. 

m) Verdien av garantier og tilsagn som verdipapirsentralen har mottatt eller gitt i forbindelse med innlåns- og utlånstrans-

aksjoner med verdipapirer. 

n) Likviditetsaktiviteter som omfatter utenlandsk valuta og omsettelige verdipapirer i forbindelse med forvaltning av 

deltakernes kreditsaldoer, herunder kategorier av institusjoner hvis kreditsaldoer forvaltes av verdipapirsentralen. 

o) Antall avstemmingsprosesser som har avdekket urettmessig utferdigelse eller sletting av verdipapirer som nevnt i 

artikkel 65 nr. 2, når disse prosessene gjelder verdipapirutstedelser registrert på verdipapirkontoer som verdipapirsentralen 

forvalter, sentralt eller ikke sentralt. 

p) Gjennomsnitt, median og modus for den tiden det tar å rette feilen som er påvist i samsvar med artikkel 65 nr. 2. 

Verdiene nevnt i nr. 1 bokstav g), h) og l) skal beregnes på følgende måte: 

a) Når det gjelder oppgjørsordrer mot betaling: oppgjørsbeløpet for kontantdelen. 

b) Når det gjelder oppgjørsordrer uten betaling: de finansielle instrumentenes markedsverdi eller, dersom den ikke er 

tilgjengelig, de finansielle instrumentenes nominelle verdi. 

2. Markedsverdien nevnt i nr. 1 skal beregnes på den siste dagen i gjennomgåelsesperioden og på følgende måte: 

a) For finansielle instrumenter nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) som er 

opptatt til handel på en handelsplass i Unionen, skal markedsverdien være sluttkursen på det mest relevante markedet med 

hensyn til likviditet nevnt i artikkel 4 nr. 6 bokstav b) i nevnte forordning. 

b) For andre finansielle instrumenter som er opptatt til handel på en handelsplass i Unionen enn de som er nevnt i bokstav a), 

skal markedsverdien være sluttkursen på den handelsplassen i Unionen som har høyest omsetning. 

c) For andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i bokstav a) og b), skal markedsverdien fastsettes på grunnlag av en 

pris beregnet etter en forhåndsfastsatt metode som tar utgangspunkt i kriterier basert på markedsdata, for eksempel 

markedspriser som er tilgjengelige fra forskjellige handelsplasser og verdipapirforetak. 

3. Verdipapirsentralen skal angi verdiene nevnt i nr. 1 i den valutaen som verdipapirene er uttrykt i eller gjort opp i, eller som 

kreditten er gitt i. Vedkommende myndighet kan anmode verdipapirsentralen om å angi disse verdiene i valutaen til verdipapir-

sentralens hjemstat eller i euro.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 
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4. Med henblikk på en verdipapirsentrals rapportering av statistikk kan vedkommende myndighet fastsette algoritmer eller 

prinsipper for aggregering av data. 

Artikkel 43 

Andre opplysninger 

Dokumenter som verdipapirsentralen framlegger for vedkommende myndighet i henhold til artikkel 41, skal angi følgende: 

a) Hvorvidt et dokument stilles til rådighet for første gang eller allerede er framlagt og blitt ajourført i gjennomgåelses-

perioden. 

b) Dokumentets entydige referansenummer som er tildelt av verdipapirsentralen. 

c) Tittelen på dokumentet. 

d) Kapittelet, avsnittet eller siden i dokumentet der endringer er foretatt i gjennomgåelsesperioden, og eventuelle forklaringer i 

forbindelse med disse endringene. 

Artikkel 44 

Opplysninger som skal framlegges for myndighetene nevnt i artikkel 22 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014 

For hver gjennomgåelsesperiode skal vedkommende myndighet framlegge følgende opplysninger for myndighetene nevnt i 

artikkel 22 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014: 

a) En rapport om vedkommende myndighets vurdering av de risikoene som verdipapirsentralen er eller kan bli eksponert for, 

eller som den utgjør for verdipapirmarkedenes ordnede virkemåte. 

b) Eventuelle planlagte eller endelige korrigerende tiltak eller sanksjoner overfor verdipapirsentralen som følge av gjennom-

gåelsen og vurderingen. 

Dersom det er relevant, skal rapporten nevnt i bokstav a) omfatte resultatene av vedkommende myndighets analyse av hvordan 

verdipapirsentralen oppfyller kravene nevnt i artikkel 24 nr. 2, og de relevante dokumentene og opplysningene nevnt i 

artikkel 24 nr. 2 som er framlagt av verdipapirsentralen. 

Artikkel 45 

Utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 22 nr. 8 i forordning (EU) nr. 909/2014 

1. Under gjennomgåelsen og vurderingen skal vedkommende myndighet oversende til vedkommende myndigheter nevnt i 

artikkel 22 nr. 8 i forordning (EU) nr. 909/2014 alle relevante opplysninger som verdipapirsentralen har gitt om personale, 

nøkkelpersoner, funksjoner, tjenester eller systemer som deles av verdipapirsentralen og andre verdipapirsentraler med hvilke 

den har den typen forbindelser som er nevnt i artikkel 17 nr. 6 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) nr. 909/2014, innen ti 

virkedager etter at disse opplysningene er mottatt. 

2. Når de har foretatt gjennomgåelsen og vurderingen, skal vedkommende myndighet sende følgende opplysninger til 

vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 22 nr. 8 i forordning (EU) nr. 909/2014: 

a) En rapport om vedkommende myndighets vurdering av de risikoene som verdipapirsentralen er eller kan bli eksponert for, 

eller som den utgjør for verdipapirmarkedenes ordnede virkemåte. 

b) Eventuelle planlagte eller endelige korrigerende tiltak eller sanksjoner overfor verdipapirsentralen som følge av gjennom-

gåelsen og vurderingen.  
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KAPITTEL VI 

ANERKJENNELSE AV EN VERDIPAPIRSENTRAL FRA EN TREDJESTAT 

(Artikkel 25 nr. 6 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 46 

Søknadens innhold 

1. En søknad om anerkjennelse skal inneholde de opplysningene som er fastsatt i vedlegg I. 

2. En søknad om anerkjennelse skal 

a) inngis på et varig medium, 

b) innsendes både på papir og i elektronisk form, og i det siste tilfellet skal det brukes formater med åpen kildekode som er 

lette å lese, 

c) inngis på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, herunder oversettelser dersom originaldokumentene ikke er 

utarbeidet på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, 

d) inngis med et entydig referansenummer for hvert dokument som oversendes. 

3. Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal framlegge dokumentasjon som bekrefter opplysningene som angis i 

vedlegg I. 

KAPITTEL VII 

RISIKOOVERVÅKINGSVERKTØYER 

(Artikkel 26 nr. 1–7 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 47 

Verdipapirsentralers risikoovervåkingsverktøyer 

1. En verdipapirsentral skal som en del av styringsordningen utarbeide dokumenterte retningslinjer, framgangsmåter og 

systemer som identifiserer, måler, overvåker, styrer og muliggjør rapportering av de risikoene som verdipapirsentralen kan bli 

eksponert for, og de risikoene som verdipapirsentralen utgjør for andre enheter, herunder dens deltakere og deres kunder samt 

forbundne verdipapirsentraler, sentrale motparter, handelsplasser, betalingssystemer, oppgjørsbanker, likviditetstilbydere og 

investorer. 

Verdipapirsentralen skal utforme retningslinjene, framgangsmåtene og systemene nevnt i første ledd på en måte som sikrer at 

brukerne og eventuelt deres kunder på en hensiktsmessig måte styrer og håndterer den risikoen de utgjør for verdipapir-

sentralen. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal verdipapirsentralens styringsordninger omfatte følgende: 

a) Ledelsesorganets og dets risikoovervåkingskomiteers sammensetning, roller, ansvarsområder, framgangsmåter for 

utnevning, resultatvurdering og ansvar. 

b) Den øverste ledelsens struktur, rolle, ansvarsområder, framgangsmåter for utnevning og resultatvurdering. 

c) Rapporteringslinjene mellom den øverste ledelsen og ledelsesorganet. 

Styringsordningene nevnt i første ledd skal være klart beskrevet og veldokumenterte. 

3. En verdipapirsentral skal opprette og fastsette oppgavene til følgende funksjoner: 

a) En risikostyringsfunksjon. 

b) En teknologifunksjon.  
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c) En etterlevelses- og internkontrollfunksjon. 

d) En internrevisjonsfunksjon 

Hver funksjon skal ha en veldokumentert beskrivelse av sine oppgaver og nødvendig myndighet, nødvendige ressurser, 

nødvendige sakkunnskaper og nødvendig tilgang til alle relevante opplysninger for å utføre disse oppgavene. 

Hver funksjon skal fungere uavhengig av verdipapirsentralens øvrige funksjoner. 

Artikkel 48 

Risikoovervåkingskomiteer 

1. En verdipapirsentral skal nedsette følgende komiteer: 

a) En risikokomité med ansvar for å gi ledelsesorganet råd om verdipapirsentralens overordnede nåværende og framtidige 

risikotoleranse og risikostrategi. 

b) En revisjonskomité med ansvar for å gi ledelsesorganet råd om utøvelsen av verdipapirsentralens internrevisjonsfunksjon, 

som den skal føre tilsyn med. 

c) En godtgjøringskomité med ansvar for å gi ledelsesorganet råd om verdipapirsentralens godtgjøringspolitikk, som den skal 

føre tilsyn med. 

2. Hver komité skal ledes av en person som har relevant erfaring på komiteens kompetanseområde og er uavhengig av 

medlemmer av verdipapirsentralens ledelsesorgan som har ledelsesansvar. 

Flertallet av medlemmene i hver komité skal ikke være styremedlemmer som har ledelsesansvar. 

Verdipapirsentralen skal innføre et klart og offentlig tilgjengelig mandat og framgangsmåter for hver komité og sikre at de har 

tilgang til eksterne sakkyndige når det er nødvendig. 

Artikkel 49 

Nøkkelpersoners ansvarsområder i forbindelse med risikoer 

1. En verdipapirsentral skal ha tilstrekkelig med personale til å oppfylle sine forpliktelser. En verdipapirsentral skal ikke dele 

personale med andre enheter i konsernet, med mindre den gjør det i henhold til en skriftlig utkontrakteringsavtale i samsvar 

med artikkel 30 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

2. Ledelsesorganet skal minst ha ansvar for å 

a) innføre veldokumenterte retningslinjer, framgangsmåter og prosesser som ledelsesorganet, den øverste ledelsen og 

komiteene skal følge, 

b) fastsette klare mål og strategier for verdipapirsentralen, 

c) effektivt overvåke den øverste ledelsen, 

d) fastsette en hensiktsmessig godtgjøringspolitikk, 

e) sikre overvåking av risikostyringsfunksjonen og treffe beslutninger knyttet til risikostyring, 

f) sikre uavhengighet og tilstrekkelige ressurser for funksjonene nevnt i artikkel 47 nr. 3, 

g) overvåke utkontrakteringsordninger, 

h) overvåke og sikre oppfyllelse av alle relevante regulerings- og tilsynskrav,  
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i) være ansvarlig overfor aksjeeierne eller andre eiere, ansatte, brukere og andre berørte parter, 

j) godkjenne internrevisjonsplaner og gjennomgåelsen av dem, 

k) gjennomgå og ajourføre verdipapirsentralens styringsordninger regelmessig. 

Dersom ledelsesorganet eller dets medlemmer delegerer oppgaver, skal de beholde ansvaret for beslutninger som kan forstyrre 

verdipapirsentralens yting av tjenester. 

Verdipapirsentralens ledelsesorgan skal ha det endelige ansvaret for styringen av verdipapirsentralens risikoer. Ledelsesorganet 

skal definere, fastsette og dokumentere et hensiktsmessig nivå for risikotoleranse og risikokapasitet for verdipapirsentralen og 

for alle tjenester som verdipapirsentralen tilbyr. Ledelsesorganet og den øverste ledelsen skal sikre at verdipapirsentralens 

retningslinjer, framgangsmåter og kontroller er forenlige med verdipapirsentralens risikotoleranse og risikokapasitet, og at disse 

retningslinjene, framgangsmåtene og kontrollene angir hvordan verdipapirsentralen identifiserer, rapporterer, overvåker og 

styrer risiko. 

3. Den øverste ledelsen skal minst ha ansvar for å 

a) sikre at verdipapirsentralens virksomhet er forenlig med verdipapirsentralens mål og strategi som fastsatt av ledelses-

organet, 

b) utforme og opprette framgangsmåter for risikostyring, teknologi, etterlevelses- og internkontroll som fremmer verdipapir-

sentralens mål, 

c) regelmessig gjennomgå og utprøve framgangsmåtene for risikostyring, teknologi, etterlevelses- og internkontroll, 

d) sikre at tilstrekkelige ressurser avsettes til risikostyring, teknologi, etterlevelses- og internkontroll og internrevisjon. 

4. En verdipapirsentral skal fastsette en ansvarsfordeling som er klar, konsekvent og veldokumentert. En verdipapirsentral 

skal ha klare og direkte rapporteringslinjer mellom medlemmene av ledelsesorganet og den øverste ledelsen for å sikre at den 

øverste ledelsen er ansvarlig for sine resultater. Rapporteringslinjene når det gjelder risikostyringsfunksjonen, etterlevelses- og 

internkontrollfunksjonen og internrevisjonsfunksjonen, skal være klare og atskilt fra rapporteringslinjene for verdipapir-

sentralens virksomhet. 

5. En verdipapirsentral skal ha en risikostyringsleder som skal gjennomføre rammen for risikostyring, herunder retningslinjer 

og framgangsmåter som ledelsesorganet har fastsatt. 

6. En verdipapirsentral skal ha en teknologileder som skal gjennomføre den teknologiske rammen, herunder retningslinjer og 

framgangsmåter som ledelsesorganet har fastsatt. 

7. En verdipapirsentral skal ha en etterlevelsesleder som skal gjennomføre rammen for etterlevelse og internkontroll, 

herunder retningslinjer og framgangsmåter som ledelsesorganet har fastsatt. 

8. En verdipapirsentral skal sikre at ulike personer fungerer som risikostyringsleder, etterlevelsesleder og teknologileder, og 

at disse er ansatte hos verdipapirsentralen eller en enhet i samme konsern som verdipapirsentralen. Én enkeltperson skal ha 

ansvaret for hver av disse funksjonene. 

9. Verdipapirsentralen skal fastsette framgangsmåter som sikrer at risikostyringslederen, teknologilederen og etter-

levelseslederen har direkte tilgang til ledelsesorganet. 

10. Personer som er utpekt som risikostyringsleder, etterlevelsesleder og teknologileder kan utføre andre oppgaver i 

verdipapirsentralen, forutsatt at det er innført særlige framgangsmåter i styringsordningene for å identifisere og håndtere 

eventuelle interessekonflikter som kan oppstå som følge av disse oppgavene. 

Artikkel 50 

Interessekonflikter 

1. En verdipapirsentral skal innføre en politikk med hensyn til interessekonflikter som oppstår eller påvirker verdipapir-

sentralen eller dens virksomhet, herunder utkontrakteringsordninger.  
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2. Dersom verdipapirsentralen er en del av et konsern, skal dens organisatoriske og administrative ordninger ta hensyn til 

alle omstendigheter som verdipapirsentralen har eller bør ha kjennskap til, og som kan skape interessekonflikter som følge av 

strukturen og forretningsvirksomheten i andre foretak i samme konsern. 

3. Dersom en verdipapirsentral deler funksjoner som risikostyringsleder, etterlevelsesleder og teknologileder eller internrevisjon 

med andre enheter i konsernet, skal styringsordningene sikre at tilknyttede interessekonflikter på konsernnivå håndteres på en 

hensiktsmessig måte. 

4. De organisatoriske og administrative ordningene nevnt i artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal omfatte en 

beskrivelse av de omstendighetene som kan skape en interessekonflikt som medfører en vesentlig risiko for interessene til en 

eller flere brukere av verdipapirsentralen, eller deres kunder, og en beskrivelse av de framgangsmåtene som skal følges, og de 

tiltakene som skal treffes, for å håndtere slike interessekonflikter. 

5. Beskrivelsen av omstendighetene nevnt i nr. 4 skal ta hensyn til om et medlem av verdipapirsentralens ledelsesorgan, 

øverste ledelse eller personale, eller en annen person som er direkte eller indirekte knyttet til disse personene eller til 

verdipapirsentralen, 

a) har en personlig interesse i å bruke verdipapirsentralens tjenester, materialer og utstyr i forbindelse med en annen 

kommersiell virksomhet, 

b) har en personlig eller økonomisk interesse i en annen enhet som inngår avtaler med verdipapirsentralen, 

c) har en deltakerinteresse eller en personlig interesse i en annen enhet som yter tjenester som brukes av verdipapirsentralen, 

herunder enhver enhet som verdipapirsentralen utkontrakterer tjenester eller virksomhet til, 

d) har en personlig interesse i en enhet som bruker verdipapirsentralens tjenester, 

e) er knyttet til en fysisk eller juridisk person som har innflytelse på virksomheten til en enhet som yter de tjenestene 

verdipapirsentralen bruker, eller bruker de tjenestene verdipapirsentralen yter, 

f) er medlem av ledelsesorganet eller andre organer eller komiteer i en enhet som yter de tjenestene verdipapirsentralen 

bruker, eller bruker de tjenestene verdipapirsentralen yter. 

Ved anvendelsen av dette nummer skal en direkte eller indirekte tilknytning til en fysisk person omfatte ektefelle eller registrert 

partner, familiemedlemmer i rett opp- eller nedstigende linje opp til andre ledd og deres ektefeller eller registrerte partnere, 

søsken og deres ektefeller eller registrerte partnere, og enhver person som har samme bopel eller vanlige bosted som de ansatte, 

lederne eller medlemmene av ledelsesorganet. 

6. En verdipapirsentral skal treffe alle rimelige tiltak for å forebygge misbruk av de opplysningene den har i sine systemer, 

og skal hindre at disse opplysningene brukes til annen forretningsvirksomhet. En fysisk person som har tilgang til opplysninger 

som er registrert i en verdipapirsentral, eller en juridisk person som tilhører samme konsern som verdipapirsentralen, skal ikke 

bruke opplysninger som er registrert i denne verdipapirsentralen, for kommersielle formål uten skriftlig forhåndssamtykke fra 

den personen opplysningene gjelder. 

Artikkel 51 

Revisjonsmetoder 

1. En verdipapirsentrals internrevisjonsfunksjon skal 

a) innføre, gjennomføre og opprettholde en altomfattende revisjonsplan for å undersøke og evaluere om verdipapirsentralens 

systemer, risikostyringsprosesser, internkontrollordninger, godtgjøringspolitikk, styringsordninger, virksomhet og drift, 

herunder utkontraktert virksomhet, er egnede og effektive, 

b) gjennomgå revisjonsplanen og framlegge en rapport om den for vedkommende myndighet minst en gang i året, 

c) innføre en omfattende risikobasert revisjon, 

d) gi anbefalinger på grunnlag av resultatene av arbeidet utført i samsvar med bokstav a), og kontrollere at disse anbefalingene 

følges,  



Nr. 36/590 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

e) rapportere internrevisjonssaker til ledelsesorganet, 

f) være uavhengig av den øverste ledelsen og rapportere direkte til ledelsesorganet, 

g) sikre at særskilte revisjoner kan foretas på kort varsel etter en bestemt hendelse. 

2. Dersom verdipapirsentralen tilhører et konsern, kan internrevisjonsfunksjonen gjennomføres på konsernnivå, forutsatt at 

følgende krav er oppfylt: 

a) Den er atskilt fra og uavhengig av konsernets øvrige funksjoner og virksomhet. 

b) Den har en direkte rapporteringslinje til verdipapirsentralens ledelsesorgan. 

c) Ordningen for utøvelsen av internkontrollfunksjonen hindrer ikke utøvelsen av tilsyns- og overvåkingsfunksjoner, herunder 

tilgang på stedet til alle relevante opplysninger som kreves for å utøve disse funksjonene. 

3. Verdipapirsentralen skal vurdere internrevisjonsfunksjonen. 

Internrevisjonsvurderinger skal omfatte en løpende overvåking av gjennomføringen av internrevisjonen og regelmessige 

gjennomgåelser i form av egenvurdering utført av revisjonskomiteen eller andre personer i verdipapirsentralen eller konsernet 

som har tilstrekkelig kunnskap om internrevisjonspraksis. 

En ekstern vurdering av internrevisjonsfunksjonen skal foretas av en kvalifisert og uavhengig sakkyndig utenfor 

verdipapirsentralen og dens konsernstruktur minst hvert femte år. 

4. En verdipapirsentrals virksomhet, risikostyringsprosesser, internkontrollordninger og registre skal være gjenstand for 

regelmessig intern eller ekstern revisjon. 

Revisjonenes hyppighet skal fastsettes på grunnlag av en dokumentert risikovurdering. Revisjonene nevnt i første ledd skal 

foretas minst annethvert år. 

5. En verdipapirsentrals finansregnskap skal utarbeides hvert år og revideres av revisorer som foretar lovfestet revisjon, eller 

av revisjonsselskaper som er godkjent i samsvar med direktiv 2006/43/EF. 

Artikkel 52 

Deling av revisjonsresultater med brukerkomiteen 

1. En verdipapirsentral skal dele revisjonsresultater med brukerkomiteen i følgende tilfeller: 

a) Dersom resultatene er knyttet til kriteriene for godkjenning av utstedere eller brukere i deres respektive verdipapir-

oppgjørssystemer som drives av verdipapirsentraler. 

b) Dersom resultatene er knyttet til andre aspekter ved brukerkomiteens mandat. 

c) Dersom resultatene kan påvirke nivået for en verdipapirsentrals tjenesteyting, herunder sikre kontinuerlig virksomhet. 

2. Medlemmer av brukerkomiteen skal ikke ha tilgang til opplysninger som kan gi dem et konkurransefortrinn. 

KAPITTEL VIII 

REGISTRERING 

(Artikkel 29 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 53 

Generelle krav 

1. En verdipapirsentral skal til enhver tid føre fullstendige og nøyaktige registre over all virksomhet som fastsatt i denne 

forordning, herunder i forbindelse med forstyrrelser når retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og katastrofeberedskapsplaner 

aktiveres. Disse registrene skal være lett tilgjengelige.  
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2. De registrene som føres av en verdipapirsentral, skal separat dekke hver enkelt tjeneste som ytes av verdipapirsentralen i 

samsvar med forordning (EU) nr. 909/2014. 

3. En verdipapirsentral skal oppbevare registeropplysninger på et varig medium slik at informasjon kan gis til myndighetene 

nevnt i artikkel 29 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014. Registreringssystemet skal sikre at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Hvert viktige trinn i verdipapirsentralens behandling av registeropplysninger kan rekonstrueres. 

b) Det opprinnelige innholdet i en registeropplysning, før eventuelle rettelser eller andre endringer, kan dokumenteres, spores 

og hentes. 

c) Det er truffet tiltak for å hindre uberettiget endring av registeropplysninger. 

d) Det er truffet tiltak for å garantere de registrerte opplysningenes sikkerhet og fortrolighet. 

e) En funksjon for å identifisere og rette feil er innarbeidet i registreringssystemet. 

f) Opplysningene i registreringssystemet kan raskt gjenopprettes i tilfelle av systemfeil. 

Artikkel 54 

Registre over transaksjoner/oppgjørsordrer (flyt) 

1. En verdipapirsentral skal føre registre over alle transaksjoner, oppgjørsordrer og ordrer om oppgjørsrestriksjoner som den 

behandler, og den skal sikre at registrene inneholder alle opplysninger som er nødvendige for å identifisere dem nøyaktig. 

2. I forbindelse med hver oppgjørsordre og ordre om oppgjørsrestriksjoner som den mottar, skal en verdipapirsentral 

umiddelbart etter at den har mottatt de relevante opplysningene, utarbeide og ajourføre et register med følgende opplysninger, 

avhengig av om oppgjørsordren eller oppgjørsrestriksjonene omfatter bare verdipapirer eller bare kontanter, eller både verdipapirer 

og kontanter: 

a) Type oppgjørsordre som omhandlet i artikkel 42 nr. 1 bokstav h) v). 

b) Transaksjonstype, på følgende måte: 

i) Kjøp og salg av verdipapirer. 

ii) Forvaltning av sikkerheter. 

iii) Utlån/innlån av verdipapirer. 

iv) Gjenkjøpstransaksjoner. 

v) Andre. 

c) Deltakerens entydige ordrereferanse. 

d) Handelsdag. 

e) Planlagt oppgjørsdato. 

f) Tidsstempel for oppgjør. 

g) Tidsstempel for tidspunktet da oppgjørsordren ble registrert i verdipapiroppgjørssystemet. 

h) Tidsstempel for tidspunktet da oppgjørsordren ble ugjenkallelig. 

i) Tidsstempel for matching i tilfelle av matchede oppgjørsordrer. 

j) Identifikator for verdipapirkonto. 

k) Identifikator for kontantkonto.  
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l) Identifikator for oppgjørsbank. 

m) Identifikator for den ordregivende deltakeren. 

n) Identifikator for den ordregivende deltakerens motpart. 

o) Identifikator for den ordregivende deltakerens kunde, dersom den er kjent for verdipapirsentralen. 

p) Identifikator for kunden til den ordregivende deltakerens motpart, dersom den er kjent for verdipapirsentralen. 

q) Identifikator for verdipapir. 

r) Oppgjørsvaluta. 

s) Kontant oppgjørsbeløp. 

t) Mengde av eller nominelt beløp for verdipapirer. 

u) Status for oppgjørsordren, som omfatter 

i) utestående ordrer som fortsatt kan gjøres opp på den planlagte oppgjørsdatoen, 

ii) mislykkede oppgjørsordrer som ikke lenger kan gjøres opp på den planlagte oppgjørsdatoen, 

iii) oppgjørsordrer som er gjennomført, 

iv) delvis gjennomførte oppgjørsordrer, herunder den oppgjorte delen og den manglende delen av enten finansielle 

instrumenter eller kontanter, 

v) annullerte oppgjørsordrer, herunder opplysninger om hvorvidt de er annullert av systemet eller av deltakeren. 

For hver kategori av oppgjørsordrer nevnt i første ledd skal følgende opplysninger registreres: 

a) Hvorvidt en ordre er matchet eller ikke. 

b) Hvorvidt en ordre kan gjøres opp delvis. 

c) Hvorvidt en ordre holdes igjen. 

d) Dersom det er relevant, årsakene til at ordren er utestående eller mislykket. 

e) Handelsplass. 

f) Dersom det er relevant, clearingsted. 

Dersom det innledes en dekningskjøpsprosess i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014, nærmere 

opplysninger om 

i) de endelige resultatene av dekningskjøpsprosessen senest på den siste bankdagen i utsettelsesperioden, herunder antallet og 

verdien av de finansielle instrumentene dersom dekningskjøpet er helt eller delvis vellykket, 

ii) utbetaling av godtgjøring, herunder godtgjøringsbeløpet, dersom dekningskjøpet ikke kan gjennomføres, er mislykket eller 

er delvis vellykket, 

iii) annullering av den opprinnelige oppgjørsordren, 

 iv) for hvert manglende oppgjør, beløpet for bøtene nevnt i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 55 

Registre over posisjoner (beholdning) 

1. En verdipapirsentral skal føre registre over de posisjonene som tilsvarer alle verdipapirkontoene som den forvalter. Den 

skal føre atskilte registre for hver konto i samsvar med artikkel 38 i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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2. En verdipapirsentral skal føre registre over følgende opplysninger: 

a) Identifikator for hver utsteder som verdipapirsentralen yter hovedtjenesten oppført i nr. 1 eller 2 i avsnitt A i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014, til. 

b) Identifikator for hver verdipapirutstedelse der verdipapirsentralen yter hovedtjenestene oppført i nr. 1 eller 2 i avsnitt A i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, den loven som de verdipapirene verdipapirsentralen har registrert, er utstedt i 

henhold til, og stiftelsesstaten til utstederne av hver verdipapirutstedelse. 

c) Identifikator for hver verdipapirutstedelse registrert på verdipapirkontoer som ikke forvaltes sentralt av verdipapir-

sentralen, den loven som de verdipapirene verdipapirsentralen har registrert, er utstedt i henhold til, og stiftelsesstaten til 

utstederne av hver verdipapirutstedelse. 

d) Identifikator for den utstedende verdipapirsentralen eller den berørte tredjestatsenheten som utøver tilsvarende funksjoner 

som en utstedende verdipapirsentral, for hver verdipapirutstedelse nevnt i bokstav c). 

e) Utstederes identifikatorer for verdipapirkontoer, når det gjelder utstedende verdipapirsentraler. 

f) Utstederes identifikatorer for kontantkontoer, når det gjelder utstedende verdipapirsentraler. 

g) Identifikatorer for oppgjørsbanker som brukes av hver utsteder, når det gjelder utstedende verdipapirsentraler. 

h) Identifikatorer for deltakere. 

i) Deltakeres stiftelsesstat. 

j) Deltakeres identifikatorer for verdipapirkontoer. 

k) Deltakeres identifikatorer for kontantkontoer. 

l) Identifikatorer for oppgjørsbanker som brukes av hver deltaker. 

m) Stiftelsesstat for oppgjørsbanker som brukes av hver deltaker. 

3. En verdipapirsentral skal ved slutten av hver bankdag registrere følgende opplysninger for hver posisjon, i det omfanget 

de er relevante for posisjonen: 

a) Identifikatorer for deltakere og andre kontohavere. 

b) Type verdipapirkonto, som avhenger av om en verdipapirkonto tilhører en deltaker («deltakers konto»), en av deltakerens 

kunder («atskillelse av individuelle kontoer») eller flere av deltakerens kunder («atskillelse av samlekontoer»). 

c) For hver identifikator for verdipapirutstedelse (ISIN): saldo ved dagens slutt for verdipapirkontoer, med angivelse av antall 

verdipapirer. 

d) For hver verdipapirkonto og ISIN-kode i henhold til bokstav c): antall verdipapirer som er omfattet av oppgjørs-

restriksjoner, type restriksjoner og identiteten til den som begunstiges av restriksjoner ved dagens slutt. 

4. En verdipapirsentral skal føre registre over manglende oppgjør og de tiltakene som verdipapirsentralen og dens deltakere 

vedtar for å forebygge og håndtere manglende oppgjør i samsvar med artikkel 6 og 7 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 56 

Registre over tilleggstjenester 

1. En verdipapirsentral skal føre de registrene som angis i vedlegg II til denne forordning, for hver tilleggstjeneste som ytes 

av en verdipapirsentral i samsvar med avsnitt B og C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, herunder saldoene ved 

dagens slutt på kontantkontoene som verdipapirsentralen eller den utpekte kredittinstitusjonen framlegger for hver valuta. 

2. Når en verdipapirsentral yter tilleggstjenester som ikke er uttrykkelig nevnt i avsnitt B eller C i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014, skal den føre egnede registre over disse tjenestene.  
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Artikkel 57 

Foretaksopplysninger 

1. En verdipapirsentral skal opprettholde en egnet og ordnet dokumentasjon av aktiviteter knyttet til sin virksomhet og 

interne organisering. 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal gjenspeile alle vesentlige endringer i dokumentene som innehas av verdipapirsentralen, 

og skal omfatte følgende: 

a) Organisasjonsplaner for ledelsesorganet, den øverste ledelsen, relevante komiteer, driftsenheter og alle andre enheter eller 

avdelinger i verdipapirsentralen. 

b) Identiteten til aksjeeierne, enten de er fysiske eller juridiske personer, som utøver direkte eller indirekte kontroll over 

verdipapirsentralens ledelsesorgan, eller som har deltakerinteresser i verdipapirsentralen, og størrelsen på disse 

eierandelene. 

c) Verdipapirsentralens deltakerinteresser i andre juridiske personer. 

d) Dokumenter som bekrefter de retningslinjene, framgangsmåtene og prosessene som kreves i henhold til verdipapir-

sentralens organisatoriske krav og i forbindelse med tjenestene som ytes av verdipapirsentralen. 

e) Protokoll fra ledelsesorganets møter og fra møter i den øverste ledelsens komiteer og andre komiteer. 

f) Protokoll fra møter i brukerkomiteene. 

g) Protokoll fra eventuelle samråd med deltakere og kunder. 

h) Interne og eksterne revisjonsberetninger, risikostyringsrapporter og internkontroll- og etterlevelsesrapporter, herunder den 

øverste ledelsens reaksjoner på rapportene. 

i) Alle utkontrakteringsavtaler. 

j) Retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og katastrofeberedskapsplan 

k) Opplysninger om alle eiendeler, forpliktelser og kapitalkontoer som verdipapirsentralen har. 

l) Opplysninger om alle kostnader og inntekter, herunder kostnader og inntekter som regnskapsføres separat i samsvar med 

artikkel 34 nr. 6 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

m) Mottatte formelle klager, herunder opplysninger om klagerens navn og adresse, datoen for mottak av klagen, navn på alle 

personer som identifiseres i klagen, beskrivelse av klagens art og innhold, og datoen da klagesaken ble løst. 

n) Opplysninger om eventuelle avbrudd i tjenester eller driftsforstyrrelser, herunder en detaljert rapport om tidspunkter, 

virkninger og utbedringstiltak knyttet til avbruddet eller driftsforstyrrelsen. 

o) Opplysninger om resultatene av etterkontroller og stresstester som er foretatt av verdipapirsentralen som yter tilknyttede 

banktjenester. 

p) Skriftlig kommunikasjon med vedkommende myndighet, ESMA og berørte myndigheter. 

q) Juridiske uttalelser mottatt i samsvar med relevante bestemmelser om organisatoriske krav i henhold til kapittel VII i denne 

forordning. 

r) Dokumentasjon som gjelder avtaler om forbindelser i samsvar med kapittel XII i denne forordning. 

s) Gjeldende takster og avgifter for de forskjellige tjenestene, herunder eventuelle rabatter eller prisavslag. 

Artikkel 58 

Ytterligere registre 

En verdipapirsentral skal føre de ytterligere registrene som vedkommende myndighet krever for å kunne kontrollere at 

verdipapirsentralen oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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KAPITTEL IX 

AVSTEMMINGSTILTAK 

(Artikkel 37 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 59 

Generelle avstemmingstiltak 

1. En verdipapirsentral skal gjennomføre avstemmingstiltakene nevnt i artikkel 37 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 for hver 

verdipapirutstedelse som registreres på verdipapirkontoer som verdipapirsentralen forvalter, sentralt eller ikke sentralt. 

Verdipapirsentralen skal sammenligne den foregående saldoen ved dagens slutt med alle oppgjørene som er behandlet i løpet av 

dagen, og med den aktuelle saldoen ved dagens slutt, for hver verdipapirutstedelse og hver verdipapirkonto som verdipapirsentralen 

forvalter, sentralt eller ikke sentralt. 

En verdipapirsentral skal anvende dobbel bokføring, der det for hver kreditpostering på en verdipapirkonto som verdipapirsentralen 

forvalter, sentralt eller ikke sentralt, skal være en tilsvarende debetpostering på en annen verdipapirkonto som forvaltes av den 

samme verdipapirsentralen. 

2. Revisjonene nevnt i artikkel 26 nr. 6 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal sikre at en verdipapirsentrals registre i 

forbindelse med verdipapirutstedelser er nøyaktige, og at dens avstemmingstiltak nevnt i artikkel 37 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 og de tiltakene for samarbeid og utveksling av opplysninger med tredjeparter om avstemming som er nevnt i 

artikkel 37 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014, er tilstrekkelige. 

3. Dersom avstemmingsprosessen gjelder verdipapirer som omfattes av immobilisering, skal en verdipapirsentral innføre 

hensiktsmessige tiltak for å beskytte de fysiske verdipapirene mot tyveri, bedrageri og ødeleggelse. Disse tiltakene skal minst 

omfatte bruk av hvelv som er utformet og plassert slik at de sikrer et høyt nivå for beskyttelse mot flom, jordskjelv, brann og 

andre katastrofer. 

4. Når det gjelder hvelv, skal revisjonene nevnt i artikkel 26 nr. 6 i forordning (EU) nr. 909/2014, herunder fysiske 

kontroller, foretas minst en gang i året. Verdipapirsentralen skal formidle resultatene av slike revisjoner til vedkommende 

myndighet. 

Artikkel 60 

Avstemmingstiltak for foretakshendelser 

1. En verdipapirsentral skal ikke fastsette retten til inntektene fra en foretakshendelse som påvirker beholdningen og kan 

endre saldoen på verdipapirkontoer som forvaltes av verdipapirsentralen, før avstemmingstiltakene angitt i artikkel 59 og i 

artikkel 61, 62 og 63 er gjennomført. 

2. Når en foretakshendelse er behandlet, skal verdipapirsentralen sikre at alle verdipapirkontoer som den forvalter, sentralt 

eller ikke sentralt, ajourføres. 

Artikkel 61 

Avstemmingstiltak for modellen med registreringskontor 

Dersom et registreringskontor, en utstedelsesagent eller en annen lignende enhet deltar i avstemmingsprosessen for en bestemt 

verdipapirutstedelse i samsvar med artikkel 37 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 og fører registre over verdipapirer som også 

er registrert i verdipapirsentralen, skal de tiltakene som verdipapirsentralen og denne enheten skal treffe for å sikre utstedelsens 

samlede integritet, omfatte en daglig avstemming av den samlede saldoen registrert på verdipapirkontoene som forvaltes av 

verdipapirsentralen, mot de tilsvarende registrene over verdipapirer som forvaltes av vedkommende enhet. Verdipapirsentralen 

og vedkommende enhet skal også 

a) når verdipapirene er blitt overført i løpet av en gitt bankdag, foreta en avstemming ved dagens slutt av saldoen på hver 

verdipapirkonto som forvaltes av verdipapirsentralen, mot saldoen i det tilsvarende registeret over verdipapirer som 

forvaltes av vedkommende enhet,  
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b) minst en gang annenhver uke foreta en fullstendig avstemming av alle saldoer i en verdipapirutstedelse, mot alle saldoer i 

det tilsvarende registeret over verdipapirer som forvaltes av vedkommende enhet. 

Artikkel 62 

Avstemmingstiltak for modellen med overføringsagent 

Dersom en fondsforvalter, en overføringsagent eller en annen lignende enhet som er ansvarlig for avstemmingsprosessen for en 

konto som har en del av en verdipapirutstedelse som er registrert i en verdipapirsentral, skal de tiltakene som verdipapir-

sentralen og denne enheten skal treffe for å sikre integriteten for denne delen av utstedelsen, omfatte en daglig avstemming av 

den samlede saldoen for verdipapirkontoene som forvaltes av verdipapirsentralen, mot vedkommende enhets registre over 

verdipapirer som forvaltes av verdipapirsentralen, herunder de aggregerte åpnings- og avslutningsbalansene. 

Dersom verdipapirsentralen forvalter sine kontoer i vedkommende enhets register gjennom en tredjepart som ikke er en 

verdipapirsentral, skal verdipapirsentralen kreve at tredjeparten opplyser enheten om at den opptrer på vegne av verdipapir-

sentralen, og at tredjeparten oppretter tilsvarende tiltak for samarbeid og informasjonsutveksling med enheten for å sikre at kravene 

i denne artikkel oppfylles. 

Artikkel 63 

Avstemmingstiltak for modellen med felles depositar 

Dersom verdipapirsentraler som har opprettet en samvirkende forbindelse, benytter en felles depositar eller en lignende enhet, 

skal hver verdipapirsentral foreta en daglig avstemming av den samlede saldoen per verdipapirutstedelse som er registrert på de 

verdipapirkontoene den forvalter, bortsett fra for andre verdipapirsentraler i den samvirkende forbindelsen, mot de tilsvarende 

registrene over verdipapirer som den felles depositaren eller en lignende enhet forvalter for denne verdipapirsentralen. 

Dersom en felles depositar eller en lignende enhet er ansvarlig for den samlede integriteten til en gitt verdipapirutstedelse, skal 

den felles depositaren eller den lignende enheten foreta en daglig sammenligning av den samlede saldoen per verdipapirut-

stedelse og saldoene på de verdipapirkontoene den forvalter for hver verdipapirsentral. 

Dersom avstemmingsprosessen gjelder verdipapirer som omfattes av immobilisering, skal verdipapirsentralen sikre at den felles 

depositaren eller den lignende enheten oppfyller kravene i artikkel 59 nr. 3. 

Artikkel 64 

Ytterligere tiltak dersom andre enheter deltar i avstemmingsprosessen 

1. En verdipapirsentral skal minst en gang i året gjennomgå sine tiltak for samarbeid og informasjonsutveksling med andre 

enheter nevnt i artikkel 61, 62 og 63. Denne gjennomgåelsen kan foretas samtidig med en gjennomgåelse av verdipapir-

sentralens avtaler om forbindelser. Dersom vedkommende myndighet krever det, skal verdipapirsentralen gjennomføre andre 

tiltak for samarbeid og informasjonsutveksling i tillegg til dem som er angitt i denne forordning. 

2. Når en verdipapirsentral oppretter forbindelser, skal disse oppfylle tilleggskravene fastsatt i artikkel 86. 

3. En verdipapirsentral skal kreve at dens deltakere daglig avstemmer sine registre mot opplysninger som mottas fra denne 

verdipapirsentralen. 

4. Ved anvendelsen av nr. 3 skal verdipapirsentralen daglig gi deltakere følgende opplysninger for hver verdipapirkonto og 

hver verdipapirutstedelse: 

a) Den aggregerte balansen for en verdipapirkonto ved bankdagens begynnelse. 

b) De enkelte overføringene av verdipapirer til eller fra en verdipapirkonto i løpet av den aktuelle bankdagen. 

c) Den aggregerte balansen for en verdipapirkonto ved bankdagens slutt.  
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Verdipapirsentralen skal framlegge opplysningene nevnt i første ledd på anmodning fra andre innehavere av verdipapirkontoer 

som verdipapirsentralen forvalter, sentralt eller ikke sentralt, dersom disse opplysningene er nødvendige for å avstemme disse 

innehavernes registre mot verdipapirsentralens registre. 

5. En verdipapirsentral skal sikre at dens deltakere, andre innehavere av kontoer i verdipapirsentralen og kontoforvalterne på 

verdipapirsentralens anmodning gir denne de opplysningene den anser som nødvendige for å sikre utstedelsens integritet, særlig 

for å løse eventuelle avstemmingsproblemer. 

Ved anvendelsen av dette nummer menes med «kontoforvalter» en enhet som har inngått en avtale med en verdipapirsentral om 

å foreta posteringer på dennes verdipapirkontoer. 

Artikkel 65 

Problemer i forbindelse med avstemming 

1. En verdipapirsentral skal analysere eventuelle avvik og uregelmessigheter som følger av avstemmingsprosessen, og 

forsøke å løse problemene før oppgjøret innledes den påfølgende bankdagen. 

2. Dersom avstemmingsprosessen avdekker en urettmessig utferdigelse eller sletting av verdipapirer, og verdipapirsentralen 

ikke løser dette problemet innen utgangen av påfølgende bankdag, skal verdipapirsentralen utsette oppgjøret for verdipapirut-

stedelsen til den urettmessige utferdigelsen eller slettingen av verdipapirer er rettet opp. 

3. Dersom oppgjøret blir utsatt, skal verdipapirsentralen uten unødig opphold underrette sine deltakere, vedkommende 

myndighet, berørte myndigheter og alle andre enheter som deltar i avstemmingsprosessen nevnt i artikkel 61, 62 og 63. 

4. Verdipapirsentralen skal uten unødig opphold treffe alle nødvendige tiltak for å rette opp den urettmessige utferdigelsen 

eller slettingen av verdipapirer, og underrette sin vedkommende myndighet og berørte myndigheter om tiltakene som er truffet. 

5. Verdipapirsentralen skal uten unødig opphold underrette sine deltakere, vedkommende myndighet, berørte myndigheter 

og de andre enhetene som deltar i avstemmingsprosessen nevnt i artikkel 61, 62 og 63, når den urettmessige utferdigelsen eller 

slettingen av verdipapirer er rettet opp. 

6. Dersom oppgjøret for en verdipapirutstedelse blir utsatt, skal oppgjørsdisiplintiltakene angitt i artikkel 7 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 ikke få anvendelse i forbindelse med denne verdipapirutstedelsen i utsettelsesperioden. 

7. Verdipapirsentralen skal gjenoppta oppgjøret så snart den urettmessige utferdigelsen eller slettingen av verdipapirer er 

rettet opp. 

8. Dersom det er flere enn fem tilfeller per måned av urettmessig utferdigelse eller sletting av verdipapirer som nevnt i nr. 2, 

skal verdipapirsentralen innen én måned framlegge for vedkommende myndighet og berørte myndigheter et forslag til 

tiltaksplan for å redusere forekomsten av lignende tilfeller. Verdipapirsentralen skal ajourføre planen og hver måned framlegge 

for vedkommende myndighet og berørte myndigheter en rapport om gjennomføringen av den, til antall tilfeller nevnt i nr. 2 er 

redusert til under fem per måned. 

KAPITTEL X 

OPERASJONELL RISIKO 

(Artikkel 45 nr. 1–6 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

AVSNITT 1 

Identifisering av operasjonell risiko 

Artikkel 66 

Generelle operasjonelle risikoer og vurderingen av dem 

1. De operasjonelle risikoene nevnt i artikkel 45 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 omfatter risikoene som forårsakes av 

mangler i informasjonssystemer, interne prosesser og personalets ytelse eller forstyrrelser som følge av eksterne hendelser som 

fører til reduksjon eller forringelse av eller avbrudd i tjenester som ytes av en verdipapirsentral.  
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2. En verdipapirsentral skal identifisere alle potensielle svake punkter i sin virksomhet og fortløpende vurdere utviklingen av 

den operasjonelle risikoen som den står overfor, herunder pandemier og nettangrep. 

Artikkel 67 

Operasjonell risiko knyttet til de viktigste deltakerne 

1. En verdipapirsentral skal fortløpende identifisere de viktigste deltakerne i det verdipapiroppgjørssystemet som den driver, 

på grunnlag av følgende faktorer: 

a) Deres transaksjonsvolumer og -verdier. 

b) Vesentlige avhengighetsforhold mellom dens deltakere og deltakernes kunder, dersom kundene er kjent for verdipapir-

sentralen, som kan påvirke verdipapirsentralen. 

c) Deres potensielle innvirkning på andre deltakere og verdipapirsentralens verdipapiroppgjørssystem som helhet dersom et 

driftsmessig problem forstyrrer verdipapirsentralens yting av tjenester. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav b) skal verdipapirsentralen også identifisere følgende: 

i) De av deltakernes kunder som er ansvarlige for en betydelig andel av de transaksjonene verdipapirsentralen behandler. 

ii) De av deltakernes kunder hvis transaksjoner, på grunnlag av volum og verdi, er betydelige i forhold til de respektive 

deltakernes risikostyringskapasitet. 

2. En verdipapirsentral skal gjennomgå og fortløpende ajourføre identifikasjonen av de viktigste deltakerne. 

3. En verdipapirsentral skal ha klare og gjennomsiktige kriterier, metoder og standarder for å sikre at de viktigste deltakerne 

oppfyller driftskravene. 

4. En verdipapirsentral skal fortløpende identifisere, overvåke og styre de operasjonelle risikoene som den eksponeres for 

gjennom de viktigste deltakerne. 

Ved anvendelsen av første ledd skal systemet for styring av operasjonell risiko nevnt i artikkel 70 også omfatte regler og 

framgangsmåter for å innhente alle relevante opplysninger om deltakernes kunder. I avtalene som verdipapirsentralen inngår 

med sine deltakere, skal den også angi alle vilkår som er nødvendige for å gjøre det lettere å samle inn disse opplysningene. 

Artikkel 68 

Operasjonell risiko knyttet til kritiske forsyningstjenester og ytere av kritiske tjenester 

1. En verdipapirsentral skal identifisere kritiske forsyningstjenester og ytere av kritiske tjenester som kan utgjøre en risiko 

for verdipapirsentralens virksomhet på grunn av dens avhengighet av dem. 

2. En verdipapirsentral skal treffe hensiktsmessige tiltak for å håndtere avhengighetsforholdene nevnt i nr. 1 gjennom egnede 

avtalefestede og organisatoriske ordninger og gjennom særlige bestemmelser i sine retningslinjer for kontinuerlig virksomhet 

og katastrofeberedskapsplanen, før en forbindelse med disse tjenesteyterne benyttes. 

3. En verdipapirsentral skal sikre at dens avtalefestede ordninger med tjenesteytere som er identifisert i samsvar med nr. 1, 

krever en forhåndsgodkjenning fra verdipapirsentralen før tjenesteyteren kan utkontraktere deler av tjenestene som ytes til 

verdipapirsentralen. 

Dersom tjenesteyteren utkontrakterer sine tjenester i samsvar med første ledd, skal verdipapirsentralen sikre at tjenestenivået og 

dens motstandsdyktighet ikke påvirkes, og at verdipapirsentralen fortsatt har full tilgang til de opplysningene som er 

nødvendige for å yte de utkontrakterte tjenestene.  
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4. En verdipapirsentral skal opprette klare kommunikasjonslinjer med tjenesteyterne nevnt i nr. 1 for å lette utvekslingen av 

opplysninger under både vanlige og ekstraordinære omstendigheter. 

5. En verdipapirsentral skal underrette sin vedkommende myndighet om ethvert avhengighetsforhold til forsyningstjenester 

og tjenesteytere omhandlet i nr. 1, og treffe tiltak for å sikre at myndighetene kan innhente opplysninger om disse 

tjenesteyternes resultater, enten direkte fra dem eller gjennom verdipapirsentralen. 

Artikkel 69 

Operasjonell risiko knyttet til andre verdipapirsentraler eller markedsinfrastrukturer 

1. En verdipapirsentral skal sikre at dens systemer og ordninger for kommunikasjon med andre verdipapirsentraler eller 

markedsinfrastrukturer er pålitelige, sikre og utformet for å redusere operasjonell risiko. 

2. Enhver ordning som en verdipapirsentral inngår med en annen verdipapirsentral eller en annen markedsinfrastruktur, skal 

omfatte følgende krav: 

a) Den andre verdipapirsentralen eller den andre finansmarkedsinfrastrukturen skal opplyse verdipapirsentralen om enhver 

yter av kritiske tjenester som den andre verdipapirsentralen eller markedsinfrastrukturen er avhengig av. 

b) Den andre verdipapirsentralens eller den andre markedsinfrastrukturens styringsordninger og forvaltningsprosesser skal 

ikke forstyrre verdipapirsentralens yting av tjenester, herunder risikostyringsordningene og vilkårene for ikke-diskrimi-

nerende tilgang. 

AVSNITT 2 

Metoder for å utprøve, håndtere og begrense operasjonell risiko 

Artikkel 70 

System og ramme for styring av operasjonell risiko 

1. Som en del av retningslinjene, framgangsmåtene og systemene nevnt i artikkel 47 skal en verdipapirsentral ha innført en 

veldokumentert ramme for styring av operasjonell risiko med klart fastsatte roller og ansvarsområder. En verdipapirsentral skal 

ha innført egnede IT-systemer, retningslinjer, framgangsmåter og kontroller for å identifisere, måle, overvåke, rapportere om og 

begrense sin operasjonelle risiko. 

2. Verdipapirsentralens ledelsesorgan og øverste ledelse skal fastsette, gjennomføre og overvåke rammen for styring av 

operasjonell risiko nevnt i nr. 1, identifisere verdipapirsentralens eksponeringer for operasjonell risiko og spore relevante data 

om operasjonell risiko, herunder alle tilfeller der vesentlige data har gått tapt. 

3. En verdipapirsentral skal definere og dokumentere klare mål for driftssikkerhet, herunder mål for driftsresultater og mål 

for tjenestenivå for sine tjenester og verdipapiroppgjørssystemer. Den skal ha innført retningslinjer og framgangsmåter for å nå 

disse målene. 

4. En verdipapirsentral skal sikre at dens mål for driftsresultater og mål for tjenestenivå nevnt i nr. 3 omfatter både 

kvalitative og kvantitative målinger av driftsresultater. 

5. En verdipapirsentral skal regelmessig overvåke og vurdere om dens fastsatte mål for tjenestenivå og andre mål er nådd. 

6. En verdipapirsentral skal ha innført regler og framgangsmåter som sikrer at resultatene av dens verdipapirsystem 

regelmessig rapporteres til den øverste ledelsen, medlemmer av ledelsesorganet, relevante komiteer i ledelsesorganet, 

brukerkomiteer og vedkommende myndighet.  
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7. En verdipapirsentral skal regelmessig gjennomgå sine driftsmål for å innlemme ny teknologisk og forretningsmessig 

utvikling. 

8. En verdipapirsentrals ramme for styring av operasjonell risiko skal omfatte prosesser for endringsstyring og 

prosjektledelse med sikte på å begrense operasjonell risiko som oppstår som følge av endringer av virksomhet, retningslinjer, 

framgangsmåter og kontroller som er innført av verdipapirsentralen. 

9. En verdipapirsentrals ramme for styring av operasjonell risiko skal inneholde en omfattende ramme for fysisk sikkerhet og 

informasjonssikkerhet med sikte på å styre de risikoene verdipapirsentralen står overfor i form av angrep, herunder nettangrep, 

inntrenging og naturkatastrofer. Denne omfattende rammen skal gjøre det mulig for verdipapirsentralen å verne de 

opplysningene som den har til rådighet, mot ulovlig tilgang eller offentliggjøring, sikre dataenes nøyaktighet og integritet og 

opprettholde tilgangen til tjenestene som ytes av verdipapirsentralen. 

10. En verdipapirsentral skal innføre egnede framgangsmåter med hensyn til menneskelige ressurser for å ansette, lære opp og 

beholde kvalifisert personale og begrense virkningene av personalutskifting eller overdreven avhengighet av nøkkelpersoner. 

Artikkel 71 

Integrering av og samsvar med systemet for styring av operasjonell risiko og virksomhetsrisiko 

1. En verdipapirsentral skal sikre at dens system for styring av operasjonell risiko er en del av dens daglige risikostyrings-

prosesser, og at resultatene av disse blir tatt hensyn til i forbindelse med fastsettelse, overvåking og kontroll av verdipapirsentralens 

profil for operasjonell risiko. 

2. En verdipapirsentral skal ha innført ordninger for regelmessig rapportering til den øverste ledelsen om eksponeringer for 

operasjonell risiko og tap som følge av operasjonell risiko, og framgangsmåter for å treffe egnede korrigerende tiltak for å 

begrense slike eksponeringer og tap. 

3. En verdipapirsentral skal ha innført framgangsmåter for å sikre etterlevelse av systemet for styring av operasjonell risiko, 

herunder interne regler for behandling av feil i forbindelse med anvendelsen av dette systemet. 

4. En verdipapirsentral skal ha omfattende og veldokumenterte framgangsmåter for å registrere, overvåke og håndtere alle 

operasjonelle hendelser, herunder følgende: 

a) Et system for å klassifisere hendelser som tar hensyn til deres innvirkning på verdipapirsentralens yting av tjenester. 

b) Et system for å rapportere vesentlige operasjonelle hendelser til den øverste ledelsen, ledelsesorganet og vedkommende 

myndighet. 

c) En gjennomgåelse etter hendelsen for enhver vesentlig forstyrrelse i verdipapirsentralens virksomhet, med sikte på å 

identifisere årsakene og nødvendige forbedringer av virksomheten eller retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og 

katastrofeberedskapsplanen, herunder av retningslinjene og planene til verdipapirsentralens brukere. Resultatet av denne 

gjennomgåelsen skal omgående meddeles vedkommende myndighet og berørte myndigheter. 

Artikkel 72 

Funksjon for styring av operasjonell risiko 

Som en del av risikostyringsfunksjonen skal verdipapirsentralens funksjon for styring av operasjonell risiko styre 

verdipapirsentralens operasjonelle risiko. Den skal særlig 

a) utvikle strategier, retningslinjer og framgangsmåter for å identifisere, måle, overvåke og rapportere om operasjonell risiko, 

b) utvikle framgangsmåter for å kontrollere og styre operasjonell risiko, herunder ved å innføre eventuelle nødvendige 

endringer i systemet for styring av operasjonell risiko, 

c) sikre at strategiene, retningslinjene og framgangsmåtene nevnt i bokstav a) og b) gjennomføres på riktig måte.  



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/601 

 

Artikkel 73 

Revisjon og utprøving 

1. En verdipapirsentrals ramme og systemer for styring av operasjonell risiko skal være gjenstand for revisjoner. 

Hyppigheten av disse revisjonene skal være basert på en dokumentert risikovurdering og skal gjennomføres minst en gang 

annethvert år. 

2. Revisjonene nevnt i forrige nummer skal omfatte både virksomheten til verdipapirsentralens interne forretningsenheter og 

virksomheten til funksjonen for styring av operasjonell risiko. 

3. En verdipapirsentral skal regelmessig evaluere og om nødvendig justere systemet for styring av operasjonell risiko. 

4. En verdipapirsentral skal regelmessig foreta utprøving av og gjennomgå driftsrutiner, retningslinjer og framgangsmåter 

med brukerne. Utprøvinger og gjennomgåelser skal også foretas dersom det oppstår vesentlige endringer i verdipapiroppgjørs-

systemet som drives av verdipapirsentralen, eller etter operasjonelle hendelser som forstyrrer verdipapirsentralens yting av 

tjenester. 

5. En verdipapirsentral skal sikre at revisorer får umiddelbar tilgang til datastrømmer og prosesser knyttet til systemet for 

styring av operasjonell risiko. 

Artikkel 74 

Reduksjon av operasjonell risiko gjennom forsikring 

En verdipapirsentral kan inngå en forsikringsavtale for å begrense de operasjonelle risikoene nevnt i dette kapittel bare dersom 

tiltakene nevnt i dette kapittel ikke fullt ut begrenser operasjonell risiko. 

AVSNITT 3 

IT-systemer 

Artikkel 75 

IT-verktøyer 

1. En verdipapirsentral skal sikre at dens informasjonsteknologisystemer (IT-systemer) er veldokumenterte, og at de er 

utformet med sikte på å dekke verdipapirsentralens driftsmessige behov og de operasjonelle risikoene som verdipapirsentralen 

står overfor. 

Verdipapirsentralens IT-systemer skal 

a) være motstandsdyktige, også under stressede markedsforhold, 

b) ha tilstrekkelig kapasitet til å behandle tilleggsopplysninger som følge av økende oppgjørsvolumer, 

c) nå verdipapirsentralens mål for tjenestenivå. 

2. En verdipapirsentrals systemer skal ha tilstrekkelig kapasitet til å behandle alle transaksjoner før dagens slutt, også under 

omstendigheter der det oppstår en større forstyrrelse. 

En verdipapirsentral skal ha framgangsmåter som sikrer at dens IT-systemer har tilstrekkelig kapasitet, herunder etter innføring 

av ny teknologi. 

3. En verdipapirsentral skal basere sine IT-systemer på internasjonalt anerkjente tekniske standarder og beste bransjepraksis. 

4. En verdipapirsentrals IT-systemer skal sikre at alle data som verdipapirsentralen har til rådighet, er beskyttet mot tap, 

lekkasje, ulovlig tilgang, dårlig forvaltning, utilstrekkelig føring av registre, og andre risikoer knyttet til databehandling. 

5. En verdipapirsentrals ramme for informasjonssikkerhet skal beskrive de ordningene verdipapirsentralen har innført for å 

avdekke og hindre nettangrep. Rammen skal også beskrive verdipapirsentralens plan for å reagere på nettangrep.  
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6. Verdipapirsentralen skal utsette sine systemer for strenge tester med simulerte stressituasjoner før de tas i bruk første 

gang, etter at det er foretatt større endringer av systemet, og etter at det har oppstått en større driftsforstyrrelse. Ved behov skal 

verdipapirsentralen involvere følgende i utformingen og gjennomføringen av disse testene: 

a) Brukere. 

b) Kritiske forsyningstjenester og ytere av kritiske tjenester. 

c) Andre verdipapirsentraler. 

d) Andre markedsinfrastrukturer. 

e) Alle andre institusjoner som det ifølge retningslinjene for kontinuerlig virksomhet er påvist innbyrdes avhengighet med. 

7. Rammen for informasjonssikkerhet skal omfatte 

a) tilgangskontroll for systemet, 

b) tilstrekkelige beskyttelsestiltak mot inntrenging og misbruk av data, 

c) særskilte innretninger for å bevare dataenes ekthet og integritet, herunder kryptografiske metoder, 

d) pålitelige nett og framgangsmåter for nøyaktig og rask dataoverføring uten større driftsforstyrrelser, og 

e) revisjonssporing. 

8. Verdipapirsentralen skal ha ordninger for utvelging og utskifting av tredjepartsytere av IT-tjenester og for verdipapir-

sentralens rettidige tilgang til alle nødvendige opplysninger, samt hensiktsmessige kontroll- og overvåkingsverktøyer. 

9. Verdipapirsentralen skal sikre at IT-systemer og rammen for informasjonssikkerhet for verdipapirsentralens hovedtjenester 

gjennomgås minst en gang i året og er gjenstand for revisjon. Resultatene av vurderingene skal framlegges for verdipapirsentralens 

ledelsesorgan og for vedkommende myndighet. 

AVSNITT 4 

Kontinuerlig virksomhet 

Artikkel 76 

Strategi og retningslinjer 

1. En verdipapirsentral skal ha retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og en tilknyttet katastrofeberedskapsplan som er 

a) godkjent av ledelsesorganet, 

b) gjenstand for revisjon som skal rapporteres til ledelsesorganet. 

2. En verdipapirsentral skal sikre at retningslinjene for kontinuerlig virksomhet 

a) identifiserer alle dens kritiske funksjoner og IT-systemer og fastsetter et minste tjenestenivå som skal opprettholdes for 

disse funksjonene, 

b) omfatter verdipapirsentralens strategi og mål for å sikre kontinuitet i virksomheten og systemene nevnt i bokstav a), 

c) tar hensyn til alle forbindelser med og innbyrdes avhengighetsforhold til minst 

i) brukere, 

ii) kritiske forsyningstjenester og ytere av kritiske tjenester, 

iii) andre verdipapirsentraler, 

iv) andre markedsinfrastrukturer, 

d) definerer og dokumenterer de ordningene som skal anvendes i tilfelle av en nødssituasjon med hensyn til kontinuerlig 

virksomhet eller en større driftsforstyrrelse i verdipapirsentralen, for å sikre et minste tjenestenivå for verdipapirsentralens 

kritiske funksjoner, 

e) angir det lengste akseptable tidsrommet som kritiske funksjoner og IT-systemer kan være ute av funksjon.  
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3. En verdipapirsentral skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at oppgjøret er fullført innen utgangen av bankdagen, også 

ved en eventuell forstyrrelse, og at alle brukernes posisjoner på tidspunktet for forstyrrelsen identifiseres med sikkerhet i rett 

tid. 

Artikkel 77 

Konsekvensanalyse for virksomheten 

1. En verdipapirsentral skal foreta en konsekvensanalyse for virksomheten med sikte på å 

a) utarbeide en liste over alle prosesser og all virksomhet som bidrar til leveringen av de tjenestene den yter, 

b) identifisere og opprette en fortegnelse over alle deler av dens IT-system som støtter prosessene og virksomheten angitt i 

bokstav a), og deres respektive innbyrdes avhengighetsforhold, 

c) identifisere og dokumentere kvalitative og kvantitative virkninger av et katastrofeberedskapsscenario for hver prosess og 

virksomhet som er nevnt i bokstav a), og hvordan virkningene endres over tid dersom det oppstår en driftsforstyrrelse, 

d) definere og dokumentere de minste tjenestenivåene som anses som akseptable og tilstrekkelige av verdipapirsentralens 

brukere, 

e) identifisere og dokumentere minstekravene til ressurser i form av personale og ferdigheter, lokaler og IT for å kunne utføre 

hver kritisk funksjon på et akseptabelt nivå. 

2. En verdipapirsentral skal foreta en risikoanalyse for å fastslå hvordan ulike scenarioer påvirker kontinuiteten i dens 

kritiske funksjoner. 

3. En verdipapirsentral skal sikre at dens konsekvensanalyser for virksomheten og risikoanalyser oppfyller alle følgende 

krav: 

a) De er ajourførte. 

b) De gjennomgås etter vesentlige hendelser eller betydelige driftsmessige endringer og minst en gang i året. 

c) De tar hensyn til all relevant utvikling, herunder markeds- og IT-utvikling. 

Artikkel 78 

Katastrofeberedskap 

1. En verdipapirsentral skal ha innført ordninger for å sikre kontinuitet i dens kritiske funksjoner i katastrofescenarioer, 

herunder naturkatastrofer, pandemiske situasjoner, fysiske angrep, inntrenging, terrorangrep og nettangrep. Disse ordningene 

skal sikre 

a) at tilstrekkelige menneskelige ressurser er tilgjengelige, 

b) at tilstrekkelige økonomiske midler er tilgjengelige, 

c) automatisk omstilling ved feil, gjenoppretting og gjenopptakelse av driften på et sekundært driftssted. 

2. Verdipapirsentralens katastrofeberedskapsplan skal identifisere og omfatte et mål for gjenopprettingstid for kritiske 

funksjoner og fastsette den best egnede gjenopprettingsstrategien for hver kritisk funksjon. Målet for gjenopprettingstid for hver 

kritisk funksjon skal ikke overstige to timer. Verdipapirsentralen skal sikre at reservesystemer påbegynner behandlingen uten 

unødig opphold, med mindre dette vil kunne skade verdipapirutstedelsens integritet eller fortroligheten til dataene som 

verdipapirsentralen oppbevarer. En verdipapirsentral skal sikre at den kan gjenoppta sine kritiske funksjoner innen to timer etter 

en forstyrrelse. Når verdipapirsentralen fastsetter gjenopprettingstider for hver funksjon, skal den ta hensyn til den mulige 

samlede innvirkningen på markedets effektivitet. Disse ordningene skal minst sikre at avtalte tjenestenivåer oppnås i ekstreme 

scenarioer. 

3. En verdipapirsentral skal ha minst et sekundært driftssted med tilstrekkelige ressurser, kapasitet og funksjoner samt 

personalordninger, som er hensiktsmessige med hensyn til verdipapirsentralens driftsmessige behov og de risikoene som 

verdipapirsentralen eksponeres for, for å sikre kontinuitet i kritiske funksjoner, i det minste dersom hoveddriftsstedet ikke er 

tilgjengelig.  
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Det sekundære driftsstedet skal 

a) opprettholde det tjenestenivået som er nødvendig for å sikre at verdipapirsentralen utfører sine kritiske funksjoner innen 

fristen for gjenoppretting, 

b) være plassert tilstrekkelig langt fra det primære driftsstedet til at det sekundære driftsstedet kan ha en annen risikoprofil og 

hindres i å bli påvirket av hendelsen som påvirker det primære driftsstedet, 

c) være umiddelbart tilgjengelig for verdipapirsentralens personale for å sikre kontinuitet i dens kritiske funksjoner dersom det 

primære driftsstedet ikke er tilgjengelig. 

4. En verdipapirsentral skal utarbeide og opprettholde detaljerte framgangsmåter og planer for følgende: 

a) Identifisering, registrering og rapportering av alle forstyrrende hendelser som påvirker verdipapirsentralens virksomhet. 

b) Beredskapstiltak for operasjonelle hendelser og nødssituasjoner. 

c) Vurderingen av skader, og egnede planer for å aktivere beredskapstiltakene nevnt i bokstav b). 

d) Krisehåndtering og kommunikasjon, herunder egnede kontaktpunkter, for å sikre at pålitelige og ajourførte opplysninger 

overføres til berørte parter og vedkommende myndighet. 

e) Aktivering av og overgang til alternative drifts- og forretningssteder. 

f) IT-gjenoppretting, herunder aktivering av det sekundære IT-behandlingsstedet og automatisk omstilling ved feil. 

Artikkel 79 

Utprøving og overvåking 

En verdipapirsentral skal overvåke sine retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og sin katastrofeberedskapsplanen og utprøve 

dem minst en gang i året. Verdipapirsentralen skal også utprøve sine retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og sin 

katastrofeberedskapsplan etter vesentlige endringer av systemene eller tilknyttet virksomhet, for å sikre at systemene og 

virksomheten oppfyller verdipapirsentralens mål. Verdipapirsentralen skal planlegge og dokumentere disse utprøvingene, som 

skal omfatte følgende: 

a) Scenarioer med store katastrofer. 

b) Overflytting mellom det primære driftsstedet og det sekundære driftsstedet. 

c) Deltakelse av følgende, alt etter hva som er relevant: 

i) Verdipapirsentralens brukere. 

ii) kritiske forsyningstjenester og ytere av kritiske tjenester, 

iii) andre verdipapirsentraler, 

iv) andre markedsinfrastrukturer, 

v) Alle andre institusjoner som det ifølge retningslinjene for kontinuerlig virksomhet er påvist innbyrdes avhengighet 

med. 

Artikkel 80 

Vedlikehold 

1. En verdipapirsentral skal regelmessig gjennomgå og ajourføre sine retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og sin 

katastrofeberedskapsplan. Gjennomgåelsen skal omfatte alle verdipapirsentralens kritiske funksjoner og angi den best egnede 

gjenopprettingsstrategien for disse funksjonene. 

2. Når verdipapirsentralen ajourfører retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og for katastrofeberedskapsplanen, skal den 

ta hensyn til utprøvingsresultatene og anbefalinger som følge av revisjonene og fra vedkommende myndigheter. 

3. En verdipapirsentral skal gjennomgå sine retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og sin katastrofeberedskapsplan etter 

enhver betydelig driftsforstyrrelse. Gjennomgåelsen skal identifisere årsakene til forstyrrelsen og eventuelle nødvendige 

forbedringer av verdipapirsentralens virksomhet, retningslinjene for kontinuerlig virksomhet og katastrofeberedskapsplanen.  
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KAPITTEL XI 

RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGER 

(Artikkel 46 nr. 2, 3 og 5 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 81 

Svært likvide instrumenter med ubetydelig markeds- og kredittrisiko 

1. Finansielle instrumenter skal anses som svært likvide med en ubetydelig kreditt- og markedsrisiko dersom de er 

gjeldsinstrumenter som oppfyller følgende vilkår: 

a) De er utstedt eller uttrykkelig garantert av 

i) en stat, 

ii) en sentralbank, 

iii) en multilateral utviklingsbank som oppført i artikkel 117 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1), 

iv) Det europeiske finansielle stabiliseringsfond eller Den europeiske stabiliseringsordning. 

b) Verdipapirsentralen kan dokumentere overfor vedkommende myndighet at de finansielle instrumentene har lav kreditt- og 

markedsrisiko ifølge en intern vurdering foretatt av verdipapirsentralen. 

c) De er angitt i en av følgende valutaer: 

i) En valuta som anvendes ved oppgjør av transaksjoner i det verdipapiroppgjørssystemet som verdipapirsentralen driver. 

ii) En annen valuta med en risiko som verdipapirsentralen er i stand til å styre. 

d) De kan omsettes fritt og er ikke omfattet av reguleringsmessige begrensninger eller av krav fra tredjepart som hindrer 

avvikling. 

e) De har et aktivt marked for direkte salg eller gjenkjøpsmarked, med mange ulike kjøpere og selgere, som verdipapir-

sentralen har sikker tilgang til, også under stressede forhold. 

f) Pålitelige prisopplysninger om disse instrumentene offentliggjøres regelmessig. 

Ved anvendelsen av bokstav b) skal verdipapirsentralen når den foretar en slik vurdering, anvende en definert og objektiv 

metode som ikke utelukkende er basert på eksterne uttalelser, og som tar hensyn til den risikoen som oppstår som følge av at 

utstederen er etablert i en bestemt stat. 

2. Som unntak fra nr. 1 skal derivatkontrakter anses som svært likvide finansielle instrumenter med ubetydelig kreditt- og 

markedsrisiko dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) De er inngått for å sikre valutarisiko som oppstår som følge av oppgjøret i mer enn én valuta i det verdipapiroppgjørs-

systemet som drives av verdipapirsentralen, eller renterisiko som kan påvirke verdipapirsentralens eiendeler, og anses i 

begge tilfeller som en sikringskontrakt i henhold til internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er 

vedtatt i samsvar med artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(2). 

b) Pålitelige prisopplysninger om disse derivatkontraktene offentliggjøres regelmessig. 

c) De inngås for et bestemt tidsrom som er nødvendig for å redusere den valuta- eller renterisikoen som verdipapirsentralen er 

eksponert for. 

Artikkel 82 

Egnet frist for tilgang til eiendeler 

1. En verdipapirsentral skal ha umiddelbar og ubetinget tilgang til eiendeler i kontanter. 

2. En verdipapirsentral skal ha tilgang til finansielle instrumenter på samme bankdag dersom det tas en beslutning om å 

realisere de finansielle instrumentene.  

  

(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). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 
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3. Ved anvendelsen av nr. 1 og 2 skal verdipapirsentralen innføre framgangsmåter som sikrer at verdipapirsentralen får 

tilgang til kontanter og finansielle instrumenter innen de fristene som er fastsatt der. Verdipapirsentralen skal underrette 

vedkommende myndighet om alle endringer av disse framgangsmåtene i samsvar med artikkel 16 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 909/2014, og få dennes godkjenning før endringen gjennomføres. 

Artikkel 83 

Konsentrasjonsgrenser for de enkelte enhetene 

1. Ved anvendelsen av artikkel 46 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal en verdipapirsentral oppbevare sine finansielle 

eiendeler hos diversifiserte kredittinstitusjoner med tillatelse eller verdipapirsentraler med tillatelse for å holde seg innenfor 

rimelige konsentrasjonsgrenser. 

2. Ved anvendelsen av artikkel 46 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal rimelige konsentrasjonsgrenser fastsettes på 

grunnlag av følgende: 

a) Den geografiske fordelingen av de enhetene som verdipapirsentralen oppbevarer sine finansielle eiendeler hos. 

b) De innbyrdes avhengighetsforholdene som kan foreligge mellom enheten som innehar de finansielle eiendelene, eller 

enheter i dennes konsern, og verdipapirsentralen. 

c) Det kredittrisikonivået som er knyttet til enheten som innehar de finansielle eiendelene. 

KAPITTEL XII 

FORBINDELSER MELLOM VERDIPAPIRSENTRALER 

(Artikkel 48 nr. 3, 5, 6 og 7 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 84 

Vilkår for tilstrekkelig vern for de forbundne verdipapirsentralene og deres deltakere 

1. En forbindelse mellom verdipapirsentraler skal opprettes og opprettholdes på følgende vilkår: 

a) Den anmodende verdipapirsentralen skal oppfylle kravene i den mottakende verdipapirsentralens regler for deltakelse. 

b) Den anmodende verdipapirsentralen skal foreta en analyse av den mottakende tredjestatsverdipapirsentralens finansielle 

soliditet, styringsordninger, behandlingskapasitet, driftssikkerhet og avhengighet av en tredjepartsyter av kritiske tjenester. 

c) Den anmodende verdipapirsentralen skal treffe alle nødvendige tiltak for å overvåke og styre risikoene som identifiseres 

etter analysen nevnt i bokstav b). 

d) Den anmodende verdipapirsentralen skal gjøre de rettslige og operasjonelle vilkårene for avtalen om forbindelse 

tilgjengelige for sine deltakere slik at de kan vurdere og styre de berørte risikoene. 

e) Før det opprettes en forbindelse mellom verdipapirsentraler med en tredjestatsverdipapirsentral, skal den anmodende 

verdipapirsentralen foreta en vurdering av den lokale lovgivningen som får anvendelse på den mottakende verdipapirsentralen. 

f) De forbundne verdipapirsentralene skal sikre fortrolig behandling av opplysninger som gjelder driften av forbindelsen. 

Evnen til å sikre fortrolighet skal framgå av de opplysningene som framlegges av verdipapirsentralene, herunder alle 

relevante juridiske uttalelser eller ordninger. 

g) De forbundne verdipapirsentralene skal bli enige om enhetlige standarder og framgangsmåter med hensyn til driftsmessige 

aspekter og kommunikasjon i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

h) Før forbindelsen blir benyttet, skal den anmodende og den mottakende verdipapirsentralen 

i) gjennomføre ubrutte utprøvinger, 

ii) utarbeide en beredskapsplan som er en del av planen for kontinuerlig virksomhet for de respektive verdipapirsentralene, 

og identifisere situasjoner der de to verdipapirsentralenes verdipapiroppgjørssystemer bryter sammen eller ikke 

fungerer korrekt, og treffe de planlagte korrigerende tiltakene dersom slike situasjoner oppstår. 

i) Alle avtaler om forbindelser skal gjennomgås minst en gang i året av den mottakende verdipapirsentralen og den 

anmodende verdipapirsentralen, idet det tas hensyn til all relevant utvikling, herunder markeds- og IT-utvikling samt 

eventuell utvikling i lokal lovgivning omhandlet i bokstav e).  
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j) For forbindelser mellom verdipapirsentraler som ikke tillater oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling, skal den 

årlige gjennomgåelsen nevnt i bokstav i) også omfatte en vurdering av en eventuell utvikling som kan gi mulighet for 

oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling. 

Ved anvendelsen av bokstav e) skal verdipapirsentralen i forbindelse med vurderingen sikre at verdipapirene som forvaltes i det 

verdipapiroppgjørssystemet som drives av den mottakende verdipapirsentralen, er omfattet av et beskyttelsesnivå for eiendeler 

som kan sammenlignes med det som sikres gjennom de gjeldende reglene for det verdipapiroppgjørssystemet som drives av den 

anmodende verdipapirsentralen. Den anmodende verdipapirsentralen skal kreve at tredjestatsverdipapirsentralen framlegger en 

juridisk vurdering av følgende: 

i) Den anmodende verdipapirsentralens rettigheter til verdipapirene, herunder hvilken lovgivning som får anvendelse på 

eiendomsrettslige aspekter, arten av den anmodende verdipapirsentralens rettigheter til verdipapirene, muligheten for å 

behefte verdipapirene. 

ii) Hvilken innvirkning insolvensbehandling som innledes mot den mottakende tredjestatsverdipapirsentralen, har på den 

anmodende verdipapirsentralen når det gjelder atskillelseskravene, endelig oppgjør, framgangsmåter og frister for å 

framsette krav om verdipapirene i den berørte tredjestaten. 

2. I tillegg til vilkårene nevnt i nr. 1 skal en forbindelse mellom verdipapirsentraler som tillater oppgjør etter prinsippet om 

levering mot betaling, opprettes og opprettholdes på følgende vilkår: 

a) Den anmodende verdipapirsentralen skal vurdere og begrense de ytterligere risikoene som følger av kontantoppgjøret. 

b) En verdipapirsentral som ikke har tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester i samsvar med artikkel 54 i forordning (EU) 

nr. 909/2014, og som deltar i gjennomføringen av kontantoppgjør på vegne av sine deltakere, skal ikke gis kreditt og skal 

anvende forhåndsfinansieringsordninger som dekkes av dens deltakere, ved oppgjør etter prinsippet om levering mot 

betaling som skal foretas gjennom forbindelsen. 

c) En verdipapirsentral som anvender en formidler til kontantoppgjøret, skal sikre at formidleren gjennomfører oppgjøret på 

en effektiv måte. Verdipapirsentralen skal foreta årlige gjennomgåelser av sine ordninger med denne formidleren. 

3. I tillegg til vilkårene nevnt i nr. 1 og 2 skal en samvirkende forbindelse opprettes og vedlikeholdes på følgende vilkår: 

a) De forbundne verdipapirsentralene skal bli enige om likeverdige standarder for avstemming, åpningstider for behandling av 

oppgjør og foretakshendelser og frister. 

b) De forbundne verdipapirsentralene skal fastsette likeverdige framgangsmåter og ordninger for overføring av oppgjørsordrer 

for å sikre en korrekt, sikker og uavbrutt automatisert behandling av oppgjørsordrer. 

c) Dersom en samvirkende forbindelse tillater oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling, skal de forbundne 

verdipapirsentralene minst daglig og uten unødig opphold bokføre resultatene av oppgjøret. 

d) De forbundne verdipapirsentralene skal bli enige om likeverdige risikostyringsmodeller. 

e) De forbundne verdipapirsentralene skal bli enige om likeverdige regler og framgangsmåter for beredskap og mislighold i 

samsvar med artikkel 41 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 85 

Overvåking og styring av ytterligere risikoer som følger av anvendelsen av indirekte forbindelser eller formidlere for å 

drive forbindelser mellom verdipapirsentraler 

1. I tillegg til å oppfylle kravene i artikkel 84 skal en anmodende verdipapirsentral som anvender en indirekte forbindelse 

eller en formidler for å drive en forbindelse mellom verdipapirsentraler, sikre at 

a) formidleren er en av følgende: 

i) En kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav l) i forordning (EU) nr. 575/2013 som oppfyller følgende 

krav: 

— Den følger bestemmelsene i artikkel 38 nr. 5 og 6 i forordning (EU) nr. 909/2014 eller oppfyller atskillelses- og 

opplysningskrav som minst tilsvarer kravene i artikkel 38 nr. 5 og 6 i forordning (EU) nr. 909/2014, dersom 

forbindelsen er opprettet med en tredjestatsverdipapirsentral.  
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— Den sikrer at den anmodende verdipapirsentralen raskt får tilgang til den anmodende verdipapirsentralens 

verdipapirer når det er nødvendig. 

— Den har lav kredittrisiko basert på en intern vurdering som den anmodende verdipapirsentralen har foretatt ved 

hjelp av en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er basert på eksterne uttalelser. 

ii) En finansinstitusjon i en tredjestat, som oppfyller følgende krav: 

— Den er omfattet av og overholder tilsynsregler som er minst likeverdige med dem som er fastsatt i forordning (EU) 

nr. 575/2013. 

— Den har solid regnskapspraksis, framgangsmåter for oppbevaring og internkontroller. 

— Den følger bestemmelsene i artikkel 38 nr. 5 og 6 i forordning (EU) nr. 909/2014 eller oppfyller atskillelses- og 

opplysningskrav som minst tilsvarer kravene i artikkel 38 nr. 5 og 6 i forordning (EU) nr. 909/2014, dersom 

forbindelsen er opprettet med en tredjestatsverdipapirsentral. 

— Den sikrer at den anmodende verdipapirsentralen raskt får tilgang til den anmodende verdipapirsentralens 

verdipapirer når det er nødvendig. 

— Den har lav kredittrisiko basert på en intern vurdering som den anmodende verdipapirsentralen har foretatt ved 

hjelp av en definert og objektiv metode som ikke utelukkende er basert på eksterne uttalelser. 

b) Formidleren overholder den anmodende verdipapirsentralens regler og krav, slik det framgår av opplysningene fra 

formidleren, herunder alle relevante juridiske uttalelser eller ordninger. 

c) Formidleren sikrer fortrolig behandling av opplysninger som gjelder driften av forbindelsen mellom verdipapirsentraler, 

slik det framgår av opplysningene fra formidleren, herunder alle relevante juridiske uttalelser eller ordninger. 

d) Formidleren har driftskapasitet og systemer for 

i) å håndtere tjenestene som ytes til den anmodende verdipapirsentralen, 

ii) til rett tid å sende alle relevante opplysninger til verdipapirsentralen om tjenestene som ytes i tilknytning til 

forbindelsen mellom verdipapirsentraler, 

iii) å følge avstemmingstiltakene i samsvar med artikkel 86 og kapittel IX. 

e) Formidleren slutter seg til og følger den anmodende verdipapirsentralens retningslinjer og framgangsmåter for risikostyring 

og har egnet sakkunnskap om risikostyring. 

f) Formidleren har innført tiltak som omfatter retningslinjer for kontinuerlig virksomhet og tilknyttede planer for kontinuerlig 

virksomhet og katastrofeberedskapsplaner, for å sikre kontinuitet i tjenestene, gjenopprette virksomheten til rett tid og 

oppfylle sine forpliktelser ved hendelser som medfører betydelig risiko for avbrudd i virksomheten. 

g) Formidleren har tilstrekkelige økonomiske midler til å oppfylle sine forpliktelser overfor den anmodende verdipapir-

sentralen og dekke eventuelle tap som den kan holdes ansvarlig for. 

h) En individuell atskilt konto hos den mottakende verdipapirsentralen anvendes til driften av forbindelsen mellom verdipapir-

sentraler. 

i) Vilkåret nevnt i artikkel 84 nr. 1 bokstav e) er oppfylt. 

j) Den anmodende verdipapirsentralen er underrettet om ordningene for kontinuerlig virksomhet mellom formidleren og den 

mottakende verdipapirsentralen. 

k) Inntektene fra oppgjøret blir raskt overført til den anmodende verdipapirsentralen. 

Ved anvendelsen av bokstav a) i) første strekpunkt, bokstav a) ii) tredje strekpunkt og bokstav h) skal den anmodende 

verdipapirsentralen sikre at den til enhver tid kan få tilgang til verdipapirene på den individuelle atskilte kontoen. Dersom en 

individuell atskilt konto hos den mottakende verdipapirsentralen imidlertid ikke er tilgjengelig for driften av en forbindelse som 

er opprettet med en tredjestatsverdipapirsentral, skal den anmodende verdipapirsentralen underrette sin vedkommende 

myndighet om årsakene til at individuelle atskilte kontoer ikke er tilgjengelige, og gi nærmere opplysninger om risikoene som 

følger av mangelen på individuelle atskilte kontoer. Den anmodende verdipapirsentralen skal i alle tilfeller sikre et tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå for eiendelene som innehas av tredjestatsverdipapirsentralen. 

2. I tillegg til å oppfylle kravene i nr. 1 skal en anmodende verdipapirsentral når den anvender en formidler for å drive en 

forbindelse mellom verdipapirsentraler, og denne formidleren fører den anmodende verdipapirsentralens verdipapirkontoer på 

dennes vegne i den mottakende verdipapirsentralens regnskaper, sikre at 

a) formidleren ikke har noen rett til verdipapirene som innehas,  



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/609 

 

b) kontoen i den mottakende verdipapirsentralens regnskaper er åpnet i den anmodende verdipapirsentralens navn, og gjeld og 

forpliktelser knyttet til registrering, overføring og oppbevaring av verdipapirer kan håndheves bare mellom de to 

verdipapirsentralene, 

c) den anmodende verdipapirsentralen umiddelbart kan få tilgang til verdipapirer som innehas av den mottakende verdipapir-

sentralen, herunder i tilfelle av en endring eller insolvens hos formidleren. 

3. Anmodende verdipapirsentraler omhandlet i nr. 1 og 2 skal foreta en årlig aktsomhetsvurdering for å sikre at vilkårene i 

nevnte numre er oppfylt. 

Artikkel 86 

Framgangsmåter for avstemming for forbundne verdipapirsentraler 

1. Framgangsmåtene for avstemming nevnt i artikkel 48 nr. 6 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal omfatte følgende tiltak: 

a) Den mottakende verdipapirsentralen skal daglig sende den anmodende verdipapirsentralen kontoutdrag med nærmere 

opplysninger om følgende, per verdipapirkonto og per verdipapirutstedelse: 

i) Den aggregerte åpningsbalansen. 

ii) De enkelte bevegelsene i løpet av dagen. 

iii) Den aggregerte avslutningsbalansen. 

b) Den anmodende verdipapirsentralen skal daglig sammenligne den åpnings- og avslutningsbalansen som den får opplys-

ninger om fra den mottakende verdipapirsentralen eller formidleren, med de registeropplysningene som den anmodende 

verdipapirsentralen selv fører. 

Dersom det gjelder en indirekte forbindelse, skal de daglige kontoutdragene nevnt i første ledd bokstav a) oversendes gjennom 

formidleren nevnt i artikkel 85 nr. 1 bokstav a). 

2. Dersom en verdipapirsentral utsetter et oppgjør for en verdipapirutstedelse i samsvar med artikkel 65 nr. 2, skal alle 

verdipapirsentraler som deltar i eller har en indirekte forbindelse med denne verdipapirsentralen, herunder samvirkende 

forbindelser, umiddelbart stanse oppgjøret for verdipapirutstedelsen. 

Dersom formidlere deltar i driften av forbindelser mellom verdipapirsentraler, skal disse formidlerne fastsette hensiktsmessige 

avtalefestede ordninger med de berørte verdipapirsentralene for å sikre samsvar med første ledd. 

3. I tilfelle av en foretakshendelse som reduserer saldoene på verdipapirkontoer som en investerende verdipapirsentral har 

hos en annen verdipapirsentral, skal oppgjørsordrer i de aktuelle verdipapirutstedelsene ikke behandles av den investerende 

verdipapirsentralen før foretakshendelsen er ferdigbehandlet av den andre verdipapirsentralen. 

I tilfelle av en foretakshendelse som reduserer saldoene på verdipapirkontoer som en investerende verdipapirsentral har hos en 

annen verdipapirsentral, skal den investerende verdipapirsentralen ikke ajourføre de verdipapirkontoene som den forvalter, for å 

gjenspeile foretakshendelsen, før foretakshendelsen er ferdigbehandlet av den andre verdipapirsentralen. 

En utstedende verdipapirsentral skal sikre rettidig overføring til alle sine deltakere, herunder investerende verdipapirsentraler, 

av opplysninger om behandlingen av foretakshendelser for en bestemt verdipapirutstedelse. De investerende verdipapir-

sentralene skal i sin tur overføre opplysningene til sine deltakere. Denne overføringen skal omfatte alle opplysninger som er 

nødvendige for at investerende verdipapirsentraler på en tilfredsstillende måte skal kunne kan gjenspeile resultatene av disse 

foretakshendelsene i de verdipapirkontoene de forvalter. 

Artikkel 87 

Oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling gjennom forbindelser mellom verdipapirsentraler 

Oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling skal anses som praktisk mulig dersom 

a) det foreligger en etterspørsel i markedet etter oppgjør etter prinsippet om levering mot betaling, dokumentert gjennom en 

anmodning fra en av brukerkomiteene i en av de forbundne verdipapirsentralene,  
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b) de forbundne verdipapirsentralene kan kreve et rimelig handelsgebyr for oppgjøret etter prinsippet om levering mot 

betaling, beregnet etter kost-pluss-metoden, med mindre de forbundne verdipapirsentralene har avtalt noe annet, 

c) det finnes en sikker og effektiv tilgang til kontanter i valutaer som anvendes av den mottakende verdipapirsentralen for 

oppgjør av den anmodende verdipapirsentralens og dens deltakeres verdipapirtransaksjoner. 

KAPITTEL XIII 

TILGANG TIL EN VERDIPAPIRSENTRAL 

(Artikkel 33 nr. 5, artikkel 49 nr. 5, artikkel 52 nr. 3 og artikkel 53 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 88 

Mottakende og anmodende parter 

1. Ved anvendelsen av dette kapittel skal en mottakende part omfatte en av følgende enheter: 

a) En mottakende verdipapirsentral som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 5 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til 

artikkel 89 nr. 1, 4, 9, 13 og 14 og artikkel 90 i denne forordning. 

b) En verdipapirsentral som mottar en anmodning fra en deltaker, en utsteder, en sentral motpart eller en handelsplass om 

tilgang til dens tjenester i samsvar med artikkel 33 nr. 2, artikkel 49 nr. 2 og artikkel 53 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 909/2014, med hensyn til artikkel 89 nr. 1–3, 5–8 og 10–14 og artikkel 90 i denne forordning. 

c) En sentral motpart som mottar en anmodning fra en verdipapirsentral om tilgang til dens transaksjonsopplysninger i 

samsvar med artikkel 53 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til artikkel 90 i denne forordning, 

d) En handelsplass som mottar en anmodning fra en verdipapirsentral om tilgang til dens transaksjonsopplysninger i samsvar 

med artikkel 53 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til artikkel 90 i denne forordning. 

2. Ved anvendelsen av dette kapittel skal en anmodende part omfatte en av følgende enheter: 

a) En anmodende verdipapirsentral som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 6 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til 

artikkel 89 nr. 1, 4, 9 og 13 og artikkel 90 i denne forordning. 

b) En deltaker, en utsteder, en sentral motpart eller en handelsplass som anmoder om tilgang til verdipapiroppgjørssystemet 

som drives av en verdipapirsentral, eller til andre tjenester som ytes av en verdipapirsentral i samsvar med artikkel 33 nr. 2, 

artikkel 49 nr. 2 og artikkel 53 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til artikkel 89 nr. 1–3, 5–8 og 10–14 og 

artikkel 90 i denne forordning. 

c) En verdipapirsentral som anmoder om tilgang til transaksjonsopplysninger fra en sentral motpart i samsvar med artikkel 53 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til artikkel 90 i denne forordning. 

d) En verdipapirsentral som anmoder om tilgang til transaksjonsopplysninger fra en handelsplass i samsvar med artikkel 53 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014, med hensyn til artikkel 90 i denne forordning. 

AVSNITT 1 

Kriterier som berettiger at tilgang nektes 

(Artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 nr. 3, artikkel 52 nr. 2 og artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 89 

Risikoer som verdipapirsentraler og vedkommende myndigheter skal ta hensyn til 

1. Dersom en verdipapirsentral i samsvar med artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 nr. 3, artikkel 52 nr. 2 eller artikkel 53 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 foretar en omfattende risikovurdering etter en anmodning om tilgang fra en anmodende deltaker, 

en utsteder, en anmodende verdipapirsentral, en sentral motpart eller en handelsplass, og dersom en vedkommende myndighet 

vurderer årsakene til at verdipapirsentralen avslår å yte tjenester, skal de ta hensyn til følgende risikoer som følge av tilgangen 

til verdipapirsentralens tjenester: 

a) Juridisk risiko.  
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b) Finansiell risiko. 

c) Operasjonell risiko. 

2. Ved vurderingen av juridisk risiko etter en anmodning om tilgang fra en anmodende deltaker skal en verdipapirsentral og 

dens vedkommende myndighet ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Den anmodende deltakeren er ikke i stand til å oppfylle de lovfestede kravene til deltakelse i verdipapiroppgjørssystemet 

som drives av verdipapirsentralen, eller gir ikke verdipapirsentralen de opplysningene den trenger for å vurdere 

etterlevelsen, herunder alle nødvendige juridiske uttalelser eller juridiske ordninger. 

b) Den anmodende deltakeren er ikke i stand til å sikre, i samsvar med gjeldende regler i verdipapirsentralens hjemstat, fortrolig 

behandling av opplysningene som gis gjennom verdipapiroppgjørssystemet, eller gir ikke verdipapirsentralen de opplysningene 

den trenger for å vurdere denne deltakerens evne til å overholde disse reglene for fortrolig behandling, herunder alle 

nødvendige juridiske uttalelser eller juridiske ordninger. 

c) Dersom en anmodende deltaker er etablert i en tredjestat, et av følgende: 

i) Den anmodende deltakeren er ikke omfattet av rammeregler for regulering og tilsyn som kan sammenlignes med de 

rammereglene for regulering og tilsyn som ville fått anvendelse på den anmodende deltakeren dersom den hadde vært 

etablert i Unionen. 

ii) Verdipapirsentralens regler for endelig oppgjør nevnt i artikkel 39 i forordning (EU) nr. 909/2014 kan ikke håndheves i 

den anmodende deltakerens jurisdiksjon. 

3. Ved vurderingen av juridisk risiko etter en utsteders anmodning om å få registrert sine verdipapirer i verdipapirsentralen i 

samsvar med artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal verdipapirsentralen og dens vedkommende myndighet ta 

hensyn til følgende kriterier: 

a) Utstederen er ikke er i stand til å oppfylle de lovfestede kravene til verdipapirsentralens yting av tjenester. 

b) Utstederen er ikke i stand til å garantere at verdipapirene er utstedt på en måte som gjør det mulig for verdipapirsentralen å 

sikre utstedelsens integritet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

4. Ved vurderingen av juridisk risiko etter en anmodning om tilgang fra en anmodende verdipapirsentral skal den 

mottakende verdipapirsentralen og dens vedkommende myndighet ta hensyn til kriteriene fastsatt i nr. 2 bokstav a), b) og c). 

5. Ved vurderingen av juridisk risiko etter en anmodning om tilgang fra en sentral motpart skal en verdipapirsentral og dens 

vedkommende myndighet ta hensyn til kriteriene fastsatt i nr. 2 bokstav a), b) og c). 

6. Ved vurderingen av juridisk risiko etter en anmodning om tilgang fra en handelsplass skal en verdipapirsentral og dens 

vedkommende myndighet ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Kriteriene fastsatt i nr. 2 bokstav b). 

b) Dersom en handelsplass er etablert i en tredjestat, er den anmodende handelsplassen ikke omfattet av rammeregler for 

regulering og tilsyn som kan sammenlignes med de rammereglene for regulering og tilsyn som gjelder for en handelsplass i 

Unionen. 

7. Ved vurderingen av finansiell risiko etter en anmodning om tilgang fra en anmodende deltaker skal en verdipapirsentral 

og dens vedkommende myndighet ta hensyn til om den anmodende deltakeren har tilstrekkelige økonomiske midler til å 

oppfylle sine avtaleforpliktelser overfor verdipapirsentralen. 

8. Ved vurderingen av finansiell risiko etter en utsteders anmodning om å få registrert sine verdipapirer i verdipapirsentralen 

i samsvar med artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal en verdipapirsentral og dens vedkommende myndighet ta 

hensyn til kriteriet i nr. 7. 

9. Ved vurderingen av finansiell risiko etter en anmodning om tilgang fra en anmodende verdipapirsentral skal den 

mottakende verdipapirsentralen og dens vedkommende myndighet ta hensyn til kriteriet i nr. 7. 

10. Ved vurderingen av finansiell risiko etter en anmodning om tilgang fra en sentral motpart eller en handelsplass skal en 

verdipapirsentral og dens vedkommende myndighet ta hensyn til kriteriet i nr. 7.  
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11. Ved vurderingen av operasjonell risiko etter en anmodning om tilgang fra en anmodende deltaker skal en verdipapirsentral 

og dens vedkommende myndighet ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Den anmodende deltakeren har ikke tilstrekkelig driftskapasitet til å delta i verdipapirsentralen. 

b) Den anmodende deltakeren overholder ikke den mottakende verdipapirsentralens risikostyringsregler, eller den mangler 

nødvendig sakkunnskap på dette området. 

c) Den anmodende deltakeren har ikke innført retningslinjer for kontinuerlig virksomhet eller katastrofeberedskapsplaner. 

d) For å få tilgang må den mottakende verdipapirsentralen foreta vesentlige endringer av sin virksomhet som påvirker dens 

framgangsmåter for risikostyring og kan utgjøre en fare for det velfungerende verdipapiroppgjørssystemet som drives av 

den mottakende verdipapirsentralen, herunder gjennomføringen av verdipapirsentralens løpende manuelle behandling. 

12. Ved vurderingen av operasjonell risiko etter en utsteders anmodning om å få registrert sine verdipapirer i verdipapir-

sentralen i samsvar med artikkel 49 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal en verdipapirsentral og dens vedkommende 

myndighet ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Kriteriet fastsatt i nr. 11 bokstav d). 

b) Verdipapiroppgjørssystemet som drives av verdipapirsentralen, kan ikke behandle de valutaene som kreves av utstederen. 

13. Ved vurderingen av operasjonell risiko etter en anmodning om tilgang fra en anmodende verdipapirsentral eller en sentral 

motpart skal den mottakende verdipapirsentralen og dens vedkommende myndighet ta hensyn til kriteriene i nr. 11. 

14. Ved vurderingen av operasjonell risiko etter en anmodning om tilgang fra en handelsplass skal den mottakende 

verdipapirsentralen og dens vedkommende myndighet ta hensyn til minst de kriteriene som er fastsatt i nr. 11 bokstav d). 

AVSNITT 2 

Framgangsmåte for å nekte tilgang 

(Artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 nr. 4, artikkel 52 nr. 2 og artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 90 

Framgangsmåte 

1. Dersom tilgang nektes, skal den anmodende parten ha rett til å inngi klage, innen én måned etter at den mottok avslaget, 

til vedkommende myndighet for den mottakende verdipapirsentralen, den sentrale motparten eller handelsplassen som har 

nektet å gi den tilgang i samsvar med artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 nr. 4, artikkel 52 nr. 2 eller artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

2. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 kan anmode de anmodende og mottakende partene om tilleggsopplysninger om 

avslaget. 

Svar på anmodningen om opplysninger nevnt i første ledd skal sendes til vedkommende myndighet innen to uker etter datoen 

for mottak av anmodningen. 

I samsvar med artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014 og innen to bankdager etter datoen for mottak av klagen nevnt i 

nr. 1, skal vedkommende myndighet for den mottakende parten oversende klagen til den berørte myndighet nevnt i artikkel 12 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 i medlemsstaten der den mottakende parten er etablert. 

3. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal rådføre seg med følgende myndigheter om sin første vurdering av klagen 

innen to måneder etter datoen for mottak av klagen, alt etter hva som er relevant: 

a) Vedkommende myndighet på den anmodende deltakerens etableringssted i henhold til artikkel 33 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

b) Vedkommende myndighet på den anmodende utstederens etableringssted i henhold til artikkel 49 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

c) Vedkommende myndighet for den anmodende verdipapirsentralen og den berørte myndighet nevnt i artikkel 12 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 som har ansvar for tilsynet med det verdipapiroppgjørssystemet som drives av 

den anmodende verdipapirsentralen i samsvar med artikkel 52 nr. 2 og artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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d) Vedkommende myndighet for den anmodende sentrale motparten eller handelsplassen i henhold til artikkel 53 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 og den berørte myndighet nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 

som har ansvar for tilsynet med verdipapiroppgjørssystemene i medlemsstaten der den anmodende sentrale motparten og 

handelsplassene er etablert i samsvar med artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

4. Myndighetene nevnt i nr. 3 bokstav a)–d) skal svare innen én måned etter datoen for anmodningen om samråd omhandlet i 

nr. 3. Dersom en myndighet nevnt i nr. 3 bokstav a)–d) ikke avgir sin uttalelse innen denne fristen, skal den anses å ha avgitt en 

positiv uttalelse om vurderingen fra vedkommende myndighet nevnt i nr. 3. 

5. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal underrette myndighetene nevnt i nr. 3 bokstav a)–d) om sin endelige 

vurdering av klagen innen to uker etter fristen fastsatt i nr. 4. 

6. Dersom en av myndighetene nevnt i nr. 3 bokstav a)–d) er uenig i vurderingen som er foretatt av vedkommende 

myndighet nevnt i nr. 1, kan enhver av disse myndighetene henvise saken til ESMA innen to uker etter datoen da 

vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 gir opplysninger om sin endelige vurdering av klagen i samsvar med nr. 5. 

7. Dersom saken ikke er henvist til ESMA, skal vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 sende et begrunnet svar til den 

anmodende parten innen to virkedager etter fristen fastsatt i nr. 6. 

Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal også underrette den mottakende parten og myndighetene nevnt i nr. 3 bokstav a)–d) 

om det begrunnede svaret nevnt i første ledd i dette nummer, innen to virkedager etter datoen da den sender det begrunnede 

svaret til den anmodende parten. 

8. Dersom saken henvises til ESMA som omhandlet i nr. 6, skal vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 underrette den 

anmodende parten og den mottakende parten om henvisningen innen to virkedager etter datoen for henvisningen. 

9. Dersom den mottakende partens avslag på å gi tilgang til den anmodende parten ikke anses som berettiget i henhold til 

framgangsmåten fastsatt i nr. 1–7, skal vedkommende myndighet nevnt i nr. 1, innen to uker etter fristen som er fastsatt i nr. 7, 

pålegge den mottakende parten å gi den anmodende parten tilgang innen tre måneder etter datoen da pålegget trer i kraft. 

Fristen nevnt i første ledd skal forlenges til åtte måneder når det gjelder tilpassede forbindelser som krever betydelig utvikling 

av IT-verktøyer, med mindre annet er avtalt mellom den anmodende og den mottakende verdipapirsentralen. 

Pålegget skal angi årsakene til at vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 konkluderte med at den mottakende partens avslag på å 

gi tilgang var ubegrunnet. 

Pålegget skal sendes til ESMA, myndighetene nevnt i nr. 3 bokstav a)–d), den anmodende parten og den mottakende parten 

innen to virkedager etter datoen da det trer i kraft. 

10. Framgangsmåten nevnt i nr. 1–9 skal også anvendes når den mottakende parten har til hensikt å tilbakekalle tilgangsretten 

fra en anmodende part som den allerede yter sine tjenester til. 

KAPITTEL XIV 

TILLATELSE TIL Å YTE TILKNYTTEDE BANKTJENESTER 

(Artikkel 55 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 91 

Verdipapirsentraler som selv tilbyr tilknyttede banktjenester 

En søknad om tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal inneholde følgende 

opplysninger: 

a) En kopi av beslutningen om å søke om tillatelse som er truffet av ledelsesorganet i verdipapirsentralen som inngir søknad, 

og protokollen fra møtet der ledelsesorganet godkjente søknaden og inngivelsen av den.  
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b) Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden om tillatelse, når denne personen ikke er den samme som 

inngir søknaden om tillatelse omhandlet i artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

c) Dokumentasjon på at det foreligger en tillatelse i henhold til artikkel 54 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014. 

d) Dokumentasjon på at verdipapirsentralen som inngir søknad, oppfyller tilsynskravene i artikkel 59 nr. 1, 3 og 4 i forordning 

(EU) nr. 909/2014 og tilsynskravene i artikkel 60 i nevnte forordning. 

e) Dokumentasjon som inneholder alle relevante dokumenter, herunder vedtekter, finansregnskap, revisjonsrapporter, 

rapporter fra risikokomiteer, som viser at verdipapirsentralen som inngir søknad, overholder artikkel 54 nr. 3 bokstav d) i 

forordning (EU) nr. 909/2014. 

f) Nærmere opplysninger om gjenopprettingsplanen omhandlet i artikkel 54 nr. 3 bokstav f) i forordning (EU) nr. 909/2014. 

g) En virksomhetsplan som oppfyller følgende vilkår: 

i) Den omfatter en liste over tilknyttede banktjenester oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 

som verdipapirsentralen har til hensikt å yte. 

ii) Den omfatter en beskrivelse av hvordan de tilknyttede banktjenestene oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014 er direkte knyttet til hovedtjenester eller tilleggstjenester oppført i avsnitt A og B i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014 som verdipapirsentralen har tillatelse til å yte. 

iii) Den er inndelt i samsvar med listen over tilknyttede banktjenester oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

h) Dokumentasjon av grunnlaget for ikke å gjøre opp kontantbetalinger for verdipapirsentralens verdipapiroppgjørssystem 

gjennom kontoer som er åpnet i en sentralbank som utsteder valutaen i staten der oppgjøret gjennomføres. 

i) Nærmere opplysninger om de ordningene som sikrer at den planlagte ytingen av tilknyttede banktjenester ikke forstyrrer 

ytingen av verdipapirsentralens hovedtjenester oppført i avsnitt A i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, herunder 

følgende: 

i) IT-plattformen som brukes til oppgjøret av kontantdelen av verdipapirtransaksjoner, herunder en oversikt over IT-

organisasjonen og en analyse av de tilknyttede risikoene og hvordan de begrenses. 

ii) Virkemåte og juridiske ordninger knyttet til prosessen for levering mot betaling, og særlig de framgangsmåtene som 

anvendes for å håndtere kredittrisikoen som følger av oppgjøret av kontantdelen av verdipapirtransaksjoner. 

iii) Utvelgingen, overvåkingen, den juridiske dokumentasjonen og forvaltningen av forbindelser med andre tredjeparter 

som deltar i kontantoverføringer, særlig de relevante ordningene med tredjeparter som deltar i kontantoverføringer. 

iv) Den detaljerte analysen i gjenopprettingsplanen til verdipapirsentralen som inngir søknad, av eventuelle virkninger 

som ytingen av tilknyttede banktjenester kan ha på ytingen av verdipapirsentralens hovedtjenester. 

v) Opplysninger om mulige interessekonflikter i styringsordningene som følge av ytingen av tilknyttede banktjenester, og 

tiltakene som er truffet for å håndtere dem. 

Artikkel 92 

Verdipapirsentraler som tilbyr tilknyttede banktjenester gjennom en utpekt kredittinstitusjon 

En søknad om tillatelse i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal inneholde følgende 

opplysninger: 

a) En kopi av beslutningen om å søke om tillatelse som er truffet av ledelsesorganet i verdipapirsentralen som inngir søknad, 

og protokollen fra møtet der ledelsesorganet godkjente søknaden og inngivelsen av den.  
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b) Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden om tillatelse, når denne personen ikke er den samme som 

inngir søknaden om tillatelse omhandlet i artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

c) Foretaksnavnet til kredittinstitusjonen som skal utpekes i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 909/2014, dens rettslige status og dens registrerte adresse i Unionen. 

d) Dokumentasjon på at kredittinstitusjonen nevnt i bokstav c) har fått en tillatelse i henhold til artikkel 54 nr. 4 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 909/2014. 

e) Den utpekte kredittinstitusjonens vedtekter og annen relevant lovfestet dokumentasjon. 

f) Den utpekte kredittinstitusjonens eierstruktur, herunder aksjeeiernes identitet. 

g) Identifisering av eventuelle felles aksjeeiere i den verdipapirsentralen som inngir søknad, og den utpekte kreditt-

institusjonen, og av eventuelle deltakerinteresser mellom verdipapirsentralen som inngir søknad, og den utpekte 

kredittinstitusjonen. 

h) Dokumentasjon på at den utpekte kredittinstitusjonen oppfyller tilsynskravene i artikkel 59 nr. 1, 3 og 4 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 og tilsynskravene i artikkel 60 i nevnte forordning, 

i) Dokumentasjon, herunder stiftelsesdokument, finansregnskap, revisjonsrapporter, rapporter fra risikokomiteer eller andre 

dokumenter, som viser at den utpekte kredittinstitusjonen overholder artikkel 54 nr. 4 bokstav e) i forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

j) Nærmere opplysninger om gjenopprettingsplanen omhandlet i artikkel 54 nr. 4 bokstav g) i forordning (EU) nr. 909/2014. 

k) En virksomhetsplan som oppfyller følgende vilkår: 

i) Den omfatter en liste over tilknyttede banktjenester oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 

som den utpekte kredittinstitusjonen har til hensikt å yte. 

ii) Den omfatter en beskrivelse av hvordan de tilknyttede banktjenestene oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014 er direkte knyttet til hovedtjenester eller tilleggstjenester oppført i avsnitt A og B i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014 som verdipapirsentralen som inngir søknad, har tillatelse til å yte. 

iii) Den er inndelt i samsvar med listen over tilknyttede banktjenester oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

l) Dokumentasjon av grunnlaget for ikke å gjøre opp kontantbetalinger for verdipapirsentralens verdipapiroppgjørssystem 

gjennom kontoer som er åpnet i en sentralbank som utsteder valutaen i staten der oppgjøret gjennomføres. 

m) Nærmere opplysninger om følgende aspekter ved forholdet mellom verdipapirsentralen og den utpekte kredittinstitusjonen: 

i) IT-plattformen som brukes til oppgjøret av kontantdelen av verdipapirtransaksjoner, herunder en oversikt over IT-

organisasjonen og en analyse av de tilknyttede risikoene og hvordan de begrenses. 

ii) Gjeldende regler og framgangsmåter som sikrer at kravene om endelig oppgjør i artikkel 39 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 oppfylles. 

iii) Virkemåte og juridiske ordninger knyttet til prosessen for levering mot betaling, herunder de framgangsmåtene som 

anvendes for å håndtere kredittrisikoen som følger av kontantdelen av en verdipapirtransaksjon. 

iv) Utvelgingen, overvåkingen og forvaltningen av forbindelsene med andre tredjeparter som deltar i kontant-

overføringer, særlig de relevante ordningene med tredjeparter som deltar i kontantoverføringer. 

v) Den tjenestenivåavtalen som fastsetter nærmere de funksjonene som verdipapirsentralen skal utkontraktere til den 

utpekte kredittinstitusjonen, eller som den utpekte kredittinstitusjonen skal utkontraktere til verdipapirsentralen, og 

dokumentasjon som viser at utkontrakteringskravene i artikkel 30 i forordning (EU) nr. 909/2014 er oppfylt. 

vi) Den detaljerte analysen i gjenopprettingsplanen til verdipapirsentralen som inngir søknad, av eventuelle virkninger 

som ytingen av tilknyttede banktjenester kan ha på ytingen av verdipapirsentralens hovedtjenester.  



Nr. 36/616 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

vii) Opplysninger om mulige interessekonflikter i styringsordningene som følge av tilknyttede banktjenester, og tiltakene 

som er truffet for å håndtere dem. 

viii) Dokumentasjon som viser at kredittinstitusjonen har den nødvendige avtalemessige og operasjonelle evnen til raskt å 

få tilgang til verdipapirene som er stilt som sikkerhet hos verdipapirsentralen, og som er knyttet til yting av 

intradagkreditt og, dersom det er relevant, kortsiktig kreditt. 

Artikkel 93 

Særlige krav 

1. Dersom verdipapirsentralen søker om tillatelse til å utpeke mer enn én kredittinstitusjon til å yte tilknyttede banktjenester, 

skal søknaden inneholde følgende opplysninger: 

a) Opplysningene nevnt i artikkel 91 for hver av de utpekte kredittinstitusjonene. 

b) En beskrivelse av rollen til hver av de utpekte kredittinstitusjonene og forbindelsene mellom dem. 

2. Dersom søknaden som skal godkjennes i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) eller b) i forordning (EU) nr. 909/2014, 

inngis etter at tillatelsen nevnt i artikkel 17 i nevnte forordning er innhentet, skal verdipapirsentralen som inngir søknad, 

identifisere og underrette vedkommende myndighet om vesentlige endringer nevnt i artikkel 16 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 909/2014, med mindre den allerede har gitt opplysningene i forbindelse med gjennomgåelsen og vurderingen omhandlet i 

artikkel 22 i nevnte forordning. 

Artikkel 94 

Standardskjemaer og -maler for søknaden 

1. En verdipapirsentral som inngir søknad, skal oversende en søknad om tillatelsene nevnt i artikkel 54 nr. 2 bokstav a) og b) 

i forordning (EU) nr. 909/2014, i det formatet som er fastsatt i vedlegg III til denne forordning. 

2. En verdipapirsentral som inngir søknad, skal inngi søknaden nevnt i nr. 1 på et varig medium. 

3. En verdipapirsentral som inngir søknad, skal gi et entydig referansenummer til hvert dokument den oversender sammen 

med søknaden nevnt i nr. 1. 

4. En verdipapirsentral som inngir søknad, skal sikre at det i de opplysningene den oversender sammen med søknaden nevnt 

i nr. 1, klart angis hvilket særlig krav i dette kapittel disse opplysningene gjelder og i hvilket dokument disse opplysningene er 

gitt. 

5. En verdipapirsentral som inngir søknad, skal gi vedkommende myndighet en liste over alle dokumenter som gis i 

søknaden nevnt i nr. 1, og deres referansenummer. 

6. Alle opplysninger skal framlegges på det språket som er angitt av vedkommende myndighet. Vedkommende myndighet 

kan be om at verdipapirsentralen framlegger de samme opplysningene på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser. 

KAPITTEL XV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 95 

Overgangsbestemmelser 

1. Opplysningene nevnt i artikkel 17 nr. 2 i denne forordning skal framlegges for vedkommende myndighet senest seks 

måneder før datoen nevnt i artikkel 96 nr. 2. 
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2. Opplysningene nevnt i artikkel 24 nr. 2 i denne forordning skal framlegges for vedkommende myndighet senest seks 

måneder før datoen nevnt i artikkel 96 nr. 2. 

3. Opplysningene nevnt i artikkel 41 bokstav j) og r) og i artikkel 42 nr. 1 bokstav d), f), h), i) og j) i denne forordning skal 

framlegges fra datoen nevnt i artikkel 96 nr. 2. 

Artikkel 96 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

2. Artikkel 54 får anvendelse fra datoen for ikrafttredelsen av de delegerte rettsaktene vedtatt av Kommisjonen i henhold til 

artikkel 6 nr. 5 og artikkel 7 nr. 15 i forordning (EU) nr. 909/2014, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

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

Utferdiget i Brussel 11. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Opplysninger som skal inngå i søknaden om anerkjennelse av tredjestatsverdipapirsentraler 

(Artikkel 25 nr. 12 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Generelle opplysninger 

Opplysninger Fritekst 

Søknadsdato  

Den juridiske personens foretaksnavn  

Registrert adresse  

Navn på personen som har ansvar for søknaden  

Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden  

Navn på annen person / andre personer som har ansvar for at tredjestatsverdipapirsentralen oppfyller 

kravene i forordning (EU) nr. 909/2014 

 

Kontaktopplysninger for den eller de personene som har ansvar for at tredjestatsverdipapirsentralen 

oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 909/2014 

 

Identiteten til aksjeeiere eller medlemmer som har deltakerinteresser i tredjestatsverdipapirsentralen  

Identifisering av konsernstrukturen, herunder tredjestatsverdipapirsentralens datterforetak og 

morselskap 

 

Liste over medlemsstater der tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte tjenester  

Opplysninger om hovedtjenester oppført i avsnitt A i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 som 

tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte i Unionen, per medlemsstat 

 

Opplysninger om tilleggstjenester oppført i avsnitt B i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 

som tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte i Unionen, per medlemsstat 

 

Opplysninger om eventuelle andre tjenester som tillates i henhold til, men ikke er uttrykkelig oppført 

i avsnitt B i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, og som tredjestatsverdipapirsentralen har til 

hensikt å yte i Unionen, per medlemsstat 

 

Hvilken eller hvilke valutaer tredjestatsverdipapirsentralen behandler eller har til hensikt å behandle  

Statistiske opplysninger om de tjenestene tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte i 

Unionen, per medlemsstat 

 

Vurdering av de tiltakene som tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å treffe for at dens 

brukere skal overholde eventuell særlig nasjonal rett i medlemsstaten(e) der tredjestatsverdipa-

pirsentralen har til hensikt å yte tjenester 
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Opplysninger Fritekst 

Dersom tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte hovedtjenestene oppført i avsnitt A nr. 1 og 2 

i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, en beskrivelse av de tiltakene som tredjestatsverdipa-

pirsentralen har til hensikt å treffe, for at dens brukere skal kunne overholde den relevante lovgivningen 

i medlemsstaten der tredjestatsverdipapirsentralen har til hensikt å yte tjenester som er nevnt i artikkel 

25 nr. 4 bokstav d) i forordning (EU) nr. 909/2014 

 

Regler og framgangsmåter som letter oppgjøret av transaksjoner i finansielle instrumenter på den 

planlagte oppgjørsdatoen 

 

Tredjestatsverdipapirsentralens økonomiske midler, deres form og oppbevaringsmåter, og ordninger 

for å sikre dem 

 

Dokumentasjon på at tredjestatsverdipapirsentralens regler og framgangsmåter fullt ut oppfyller 

gjeldende krav i den tredjestaten den er etablert i, herunder reglene for tilsyn, organisasjon, 

kontinuitet i virksomheten, katastrofeberedskap og god forretningsskikk 

 

Nærmere opplysninger om eventuelle utkontrakteringsordninger  

Regler for endelige overføringer av verdipapirer og kontanter  

Opplysninger om deltakelse i verdipapiroppgjørssystemet som drives av tredjestatsverdipa-

pirsentralen, herunder kriteriene for deltakelse og framgangsmåter for å suspendere deltakere som 

ikke lenger oppfyller dens kriterier, og sørge for at de avslutter deltakelsen i ordnede former 

 

Regler og framgangsmåter for å sikre verdipapirutstedelsenes integritet  

Opplysninger om ordninger som er opprettet for å sikre beskyttelse av deltakernes og deres kunders 

verdipapirer 

 

Opplysninger om forbindelser med tredjestatsverdipapirsentraler, om forbindelser med andre 

markedsinfrastrukturer og om hvordan de tilknyttede risikoene overvåkes og styres 

 

Opplysninger om de reglene og framgangsmåtene som er innført for å håndtere en deltakers 

mislighold 

 

Gjenopprettingsplan  

Tredjestatsverdipapirsentralens retningslinjer for investeringer  

Opplysninger om framgangsmåter som sikrer rettidig og ordnet oppgjør og overføring av kunders og 

deltakeres eiendeler til en annen verdipapirsentral i tilfelle av verdipapirsentralens mislighold 

 

Opplysninger om alle pågående rettslige eller utenrettslige prosedyrer, herunder forvaltningssaker, 

sivile saker eller voldgiftssaker, som kan medføre betydelige økonomiske og andre kostnader for 

tredjestatsverdipapirsentralen 

Opplysninger om endelige beslutninger som følger av ovennevnte prosedyrer 

 

Opplysninger om tredjestatsverdipapirsentralens håndtering av interessekonflikter  

Opplysninger som skal offentliggjøres på ESMAs nettsted i samsvar med artikkel 21 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 909/2014, når det gjelder artikkel 25 i nevnte forordning 

 

 



Nr. 36/620 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

VEDLEGG II 

Verdipapirsentralens registre over tilleggstjenester 

(Artikkel 29 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Nr. Tilleggstjenester i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 Typer av registre 

A. Verdipapirsentralenes tilleggstjenester som ikke er banktjenester, og som ikke medfører kreditt- eller likviditets-

risiko 

1 
Organisering av en ordning for verdipapirlån, som 

formidler mellom deltakere i et verdipapiroppgjørssystem 

a) Identifisering av leverende/mottakende parter 

b) Nærmere opplysninger om hvert utlån/innlån av 

verdipapirer, herunder om omfanget og verdien av 

verdipapirer samt ISIN-kode 

c) Formålet med hvert enkelt utlån/innlån av verdipapirer 

d) Typer av sikkerhet 

e) Verdsetting av sikkerhet 

2 
Forvaltning av sikkerheter, som formidler for deltakere i 

et verdipapiroppgjørssystem 

a) Identifisering av leverende/mottakende parter 

b) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer samt ISIN-

kode 

c) Typer av sikkerhet 

d) Sikkerhetsstillelsens formål 

e) Verdsetting av sikkerhet 

3 
Avstemming av oppgjør, videresending av ordrer, 

handelsbekreftelse og handelskontroll 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av transaksjoner 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer samt ISIN-

kode 

4 Tjenester knyttet til aksjeeierregistre 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer samt ISIN-

kode 

5 
Håndtering av foretakshendelser, herunder skatt, 

generalforsamlinger og opplysningstjenester 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer/kontanter, 

transaksjonens mottakere samt ISIN-kode 

6 
Tjenester i forbindelse med nyutstedelser, herunder 

tildeling og håndtering av ISIN-koder og lignende koder 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

ISIN-kode 
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Nr. Tilleggstjenester i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 Typer av registre 

7 
Videresending av ordrer og ordrebehandling, innkreving 

og behandling av gebyrer samt tilknyttet rapportering 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer/kontanter, 

transaksjonens mottakere, ISIN-kode og trans-

aksjonens formål 

8 

Opprettelse av forbindelser mellom verdipapirsentraler, 

levering, forvaltning eller drift av verdipapirkontoer i 

forbindelse med oppgjørstjenester, forvaltning av 

sikkerheter og andre tilleggstjenester 

a) Nærmere opplysninger om forbindelsene mellom 

verdipapirsentraler, herunder identifisering av 

verdipapirsentraler 

b) Typer av tjenester 

9 Generell forvaltning av sikkerheter, som formidler 

a) Identifisering av leverende/mottakende parter 

b) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer samt ISIN-

kode 

c) Typer av sikkerhet 

d) Sikkerhetsstillelsens formål 

e) Verdsetting av sikkerhet 

10 Lovpålagt rapportering 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

rapporterer til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om de framlagte dataene, 

herunder det rettslige grunnlaget og formålet 

11 

Levering av opplysninger, data og statistikker til 

markedsundersøkelsesbyråer / statistiske byråer eller 

andre statlige eller mellomstatlige enheter 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om de framlagte dataene, 

herunder det rettslige grunnlaget og formålet 

12 IT-tjenester 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter tjenestene til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om IT-tjenester 

B. Verdipapirsentralenes banktjenester som er direkte knyttet til hovedtjenester eller tilleggstjenester oppført i 

avsnitt A og B i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 

13 

Levering av kontantkontoer for og mottak av innskudd fra 

deltakere i et verdipapiroppgjørssystem og innehavere av 

verdipapirkontoer, i henhold til nr. 1 i vedlegg I til 

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

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Kontantkontoopplysninger 

c) Valuta 

d) Innskuddsbeløp 
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Nr. Tilleggstjenester i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 Typer av registre 

14 

Yting av kontantlån som skal tilbakebetales senest 

påfølgende bankdag, utlån av kontanter til forhånds-

finansiering av foretakshendelser, og utlån av verdipapirer 

til innehavere av verdipapirkontoer, i henhold til nr. 2 i 

vedlegg I til direktiv 2013/36/EU 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer/kontanter 

samt ISIN-kode 

d) Typer av sikkerhet 

e) Verdsetting av sikkerhet 

f) Transaksjonenes formål 

g) Opplysninger om eventuelle hendelser i forbindelse 

med slike tjenester og om korrigerende tiltak, 

herunder oppfølging 

15 

Betalingstjenester som omfatter behandling av kontant-

transaksjoner og valutatransaksjoner, i henhold til nr. 4 i 

vedlegg I til direktiv 2013/36/EU 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget av kontanter, og transaksjonens formål 

16 

Garantier og forpliktelser i forbindelse med ut- og innlån 

av verdipapirer, i henhold til nr. 6 i vedlegg I til direktiv 

2013/36/EU 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer/kontanter 

samt transaksjonens formål 

17 

Likviditetsaktiviteter som omfatter utenlandsk valuta og 

omsettelige verdipapirer i forbindelse med forvaltning av 

deltakernes kreditsaldoer, i henhold til nr. 7 bokstav b) og 

e) i vedlegg I til direktiv 2013/36/EU 

a) Identifisering av de enhetene som verdipapirsentralen 

yter slike tjenester til 

b) Typer av tjenester 

c) Nærmere opplysninger om hver transaksjon, herunder 

om omfanget og verdien av verdipapirer/kontanter 

samt transaksjonens formål 

(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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VEDLEGG III 

Maler som verdipapirsentraler skal anvende for å utpeke en kredittinstitusjon eller yte tilknyttede banktjenester 

(Artikkel 55 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Mal 1 

Dersom en verdipapirsentral søker om å yte tilknyttede banktjenester i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 909/2014, skal følgende opplysninger framlegges: 

Omfanget av opplysninger som skal gis 

Dokumentets 

entydige 

referansenummer 

Dokumentets 

tittel 

Kapittel, avsnitt eller 

side i dokumentet der 

opplysningene finnes 

1) Foretaksnavnet til verdipapirsentralen som inngir søknad, dens 

rettslige status og dens juridiske adresse i Unionen 

   

2) En kopi av beslutningen om å søke om tillatelse som er truffet 

av ledelsesorganet i verdipapirsentralen som inngir søknad, og 

protokollen fra møtet der ledelsesorganet godkjente søknaden 

og inngivelsen av den 

   

3) Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for 

søknaden om tillatelse, når denne personen ikke er den samme 

som inngir søknaden om tillatelse omhandlet i artikkel 17 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 

   

4) Dokumentasjon på at det foreligger en tillatelse i henhold til 

artikkel 54 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 

   

5) Dokumentasjon på at verdipapirsentralen som inngir søknad, 

oppfyller tilsynskravene i artikkel 59 nr. 1, 3 og 4 i forordning 

(EU) nr. 909/2014 og tilsynskravene i artikkel 60 i nevnte 

forordning 

   

6) Dokumentasjon på at verdipapirsentralen som inngir søknad, 

overholder artikkel 54 nr. 3 bokstav d) i forordning (EU) 

nr. 909/2014 

   

7) Nærmere opplysninger om gjenopprettingsplanen omhandlet i 

artikkel 54 nr. 3 bokstav f) i forordning (EU) nr. 909/2014 

   

8) En virksomhetsplan som oppfyller følgende vilkår:    

a) Den omfatter en liste over tilknyttede banktjenester 

oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 909/2014 som skal ytes 

   

b) Den omfatter en beskrivelse av hvordan de tilknyttede 

banktjenestene oppført i avsnitt C i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014 er direkte knyttet til 

hovedtjenester eller tilleggstjenester oppført i avsnitt A og 

B i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 som 

verdipapirsentralen har tillatelse til å yte 
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Omfanget av opplysninger som skal gis 

Dokumentets 

entydige 

referansenummer 

Dokumentets 

tittel 

Kapittel, avsnitt eller 

side i dokumentet der 

opplysningene finnes 

c) Den er inndelt i samsvar med listen over tilknyttede 

banktjenester oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014 

   

9) Dokumentasjon av grunnlaget for ikke å gjøre opp kontant-

betalinger for verdipapirsentralens verdipapiroppgjørssystem 

gjennom kontoer som er åpnet i en sentralbank som utsteder 

valutaen i staten der oppgjøret gjennomføres 

   

10) Nærmere opplysninger om de ordningene som sikrer at ytingen 

av tilknyttede banktjenester som søknaden gjelder, ikke 

forstyrrer ytingen av verdipapirsentralens hovedtjenester oppført 

i avsnitt A i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014, 

herunder særlig følgende opplysninger: 

   

a) IT-plattformen som brukes til oppgjøret av kontantdelen av 

verdipapirtransaksjoner, herunder en oversikt over IT-

organisasjonen og en analyse av de tilknyttede risikoene og 

hvordan de begrenses 

   

b) Virkemåte og juridiske ordninger knyttet til prosessen for 

levering mot betaling, og særlig de framgangsmåtene som 

anvendes for å håndtere kredittrisikoen som følger av 

kontantdelen av verdipapirtransaksjoner 

   

c) Utvelgingen, overvåkingen, den juridiske dokumentasjonen 

og forvaltningen av forbindelser med andre tredjeparter som 

deltar i kontantoverføringer, særlig de relevante ordningene 

med tredjeparter som deltar i kontantoverføringer 

   

d) Den detaljerte analysen i gjenopprettingsplanen til verdipa-

pirsentralen som inngir søknad, av eventuelle virkninger 

som ytingen av tilknyttede banktjenester kan ha på ytingen 

av verdipapirsentralens hovedtjenester 

   

e) Opplysninger om mulige interessekonflikter i styrings-

ordningene som følge av ytingen av tilknyttede bank-

tjenester, og tiltakene som er truffet for å håndtere dem 

   

11) Dersom det er relevant, identifisering av eventuelle vesentlige 

endringer av den dokumentasjonen som er framlagt for å få 

tillatelsen nevnt i artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 909/2014, i samme tabellformat, dersom den ajourførte 

dokumentasjonen ikke allerede er framlagt i forbindelse med 

gjennomgåelsen og vurderingen omhandlet i artikkel 22 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 
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Dersom søknaden om tillatelse nevnt i artikkel 54 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 framlegges samtidig med 

søknaden om tillatelse nevnt i artikkel 17 i nevnte forordning, skal følgende opplysninger framlegges av verdipapirsentralen 

som inngir søknad, i tillegg til opplysningene som kreves i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 og denne 

forordning: 

1 Navn på personen som har ansvar for søknaden, når denne personen ikke er den samme som inngir 

søknaden i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 

… 

2 Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden, når denne personen ikke er den 

samme som inngir søknaden i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 

… 

3 Dato for mottak av tillatelsen nevnt i artikkel 54 nr. 3 bokstav a) … 

Mal 2 

Dersom en verdipapirsentral søker om å utpeke en separat kredittinstitusjon til å yte tilknyttede banktjenester i samsvar med 

artikkel 54 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014: 

Omfanget av opplysninger som skal gis 

Dokumentets 

entydige 

referansenummer 

Dokumentets 

tittel 

Kapittel, avsnitt eller 

side i dokumentet der 

opplysningene finnes 

1) Foretaksnavnet til verdipapirsentralen som inngir søknad, dens 

rettslige status og dens juridiske adresse i Unionen 

   

2) En kopi av beslutningen om å søke om tillatelse som er truffet 

av ledelsesorganet i verdipapirsentralen som inngir søknad, og 

protokollen fra møtet der ledelsesorganet godkjente søknaden 

og inngivelsen av den 

   

3) Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden 

om tillatelse, når denne personen ikke er den samme som inngir 

søknaden om tillatelse omhandlet i artikkel 17 i forordning 

(EU) nr. 909/2014 

   

4) Foretaksnavnet til kredittinstitusjonen som skal utpekes i 

samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 909/2014, dens rettslige status og dens juridiske adresse i 

Unionen 

   

5) Dokumentasjon på at kredittinstitusjonen nevnt i nr. 4 har fått 

en tillatelse i henhold til artikkel 54 nr. 4 bokstav a) i forordning 

(EU) nr. 909/2014 

   

6) Den utpekte kredittinstitusjonens vedtekter og, dersom det er 

relevant, annen lovfestet dokumentasjon 

   

7) Den utpekte kredittinstitusjonens eierstruktur, herunder aksjeeier-

nes identitet 
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Omfanget av opplysninger som skal gis 

Dokumentets 

entydige 

referansenummer 

Dokumentets 

tittel 

Kapittel, avsnitt eller 

side i dokumentet der 

opplysningene finnes 

8) Identifisering av eventuelle felles aksjeeiere i den verdipapir-

sentralen som inngir søknad, og den utpekte kredittinsti-

tusjonen, og av eventuelle deltakerinteresser mellom verdipapir-

sentralen som inngir søknad, og den utpekte kredittinstitusjonen 

   

9) Dokumentasjon på at den utpekte kredittinstitusjonen oppfyller 

tilsynskravene i artikkel 59 nr. 1, 3 og 4 og tilsynskravene i 

artikkel 60 i forordning (EU) nr. 909/2014 

   

10) Dokumentasjon, herunder stiftelsesdokument, finansregnskap, 

revisjonsrapporter, rapporter fra risikokomiteer eller andre 

dokumenter, som viser at den utpekte kredittinstitusjonen over-

holder artikkel 54 nr. 4 bokstav e) i forordning (EU) 

nr. 909/2014 

   

11) Nærmere opplysninger om gjenopprettingsplanen omhandlet i 

artikkel 54 nr. 4 bokstav g) i forordning (EU) nr. 909/2014 

   

12) En virksomhetsplan som oppfyller følgende vilkår:    

a) Den omfatter en liste over tilknyttede banktjenester oppført 

i avsnitt C i vedlegget til forordning (EU) nr. 909/2014 som 

skal ytes 

   

b) Den omfatter en beskrivelse av hvordan de tilknyttede 

banktjenestene oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014 er direkte knyttet til hovedtjenester eller 

tilleggstjenester oppført i avsnitt A og B i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 909/2014 som verdipapirsentralen som 

inngir søknad, har tillatelse til å yte 

   

c) Den er inndelt i samsvar med listen over tilknyttede 

banktjenester oppført i avsnitt C i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 909/2014 

   

13) Opplysninger om grunnlaget for ikke å gjøre opp kontantbe-

talinger for verdipapirsentralens verdipapiroppgjørssystem 

gjennom kontoer som er åpnet i en sentralbank som utsteder 

valutaen i den staten der oppgjøret gjennomføres 

   

14) Nærmere opplysninger om hvordan forbindelsene mellom 

verdipapirsentralen og den utpekte kredittinstitusjonen er 

organisert, herunder særlig følgende opplysninger: 

   

a) IT-plattformen som brukes til oppgjøret av kontantdelen av 

verdipapirtransaksjoner, herunder en oversikt over IT-

organisasjonen og en analyse av de tilknyttede risikoene og 

hvordan de begrenses 
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Omfanget av opplysninger som skal gis 

Dokumentets 

entydige 

referansenummer 

Dokumentets 

tittel 

Kapittel, avsnitt eller 

side i dokumentet der 

opplysningene finnes 

b) Gjeldende regler og framgangsmåter som sikrer at kravene 

om endelig oppgjør i artikkel 39 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 oppfylles 

   

c) Virkemåte og juridiske ordninger knyttet til prosessen for 

levering mot betaling, og særlig de framgangsmåtene som 

anvendes for å håndtere kredittrisikoen som følger av 

kontantdelen av en verdipapirtransaksjon 

   

d) Utvelgingen, overvåkingen og forvaltningen av forbindel-

sene med andre tredjeparter som deltar i kontant-

overføringer, særlig de relevante ordningene med tredjepar-

ter som deltar i kontantoverføringer 

   

e) Den tjenestenivåavtalen som fastsetter nærmere de 

funksjonene som verdipapirsentralen skal utkontraktere til 

den utpekte kredittinstitusjonen, og dokumentasjon som 

viser at utkontrakteringskravene i artikkel 30 i forordning 

(EU) nr. 909/2014 er oppfylt 

   

f) Den detaljerte analysen i gjenopprettingsplanen til 

verdipapirsentralen som inngir søknad, av eventuelle 

virkninger som ytingen av tilknyttede banktjenester kan ha 

på ytingen av verdipapirsentralens hovedtjenester 

   

g) Opplysninger om mulige interessekonflikter i styrings-

ordningene som følge av tilknyttede banktjenester, og 

tiltakene som er truffet for å håndtere dem 

   

h) Dokumentasjon som viser at kredittinstitusjonen har den 

nødvendige avtalemessige og operasjonelle evnen til raskt å 

få tilgang til verdipapirene som er stilt som sikkerhet hos 

verdipapirsentralen, og som er knyttet til yting av 

intradagkreditt og, dersom det er relevant, kortsiktig kreditt 

   

15) Dersom det er relevant, identifisering av eventuelle endringer 

av den dokumentasjonen som er framlagt for å få tillatelsen 

nevnt i artikkel 17 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014, i 

samme tabellformat, dersom den ajourførte dokumentasjonen 

ikke allerede er framlagt i forbindelse med gjennomgåelsen og 

vurderingen omhandlet i artikkel 22 i forordning (EU) 

nr. 909/2014 

   

Dersom søknaden om tillatelse nevnt i artikkel 54 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 909/2014 framlegges samtidig med 

søknaden om tillatelse nevnt i artikkel 17 i nevnte forordning, skal følgende opplysninger framlegges i tillegg til opplysningene 

som kreves i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 og denne forordning: 

1 Foretaksnavnet til enheten som er utpekt til å yte tilknyttede banktjenester … 

2 Juridisk adresse … 
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3 Navn på personen som har ansvar for søknaden … 

4 Kontaktopplysninger for personen som har ansvar for søknaden … 

5 Identifisering av den eller de utpekte kredittinstitusjonenes eventuelle morselskaper … 

6 Vedkommende myndighet for den eller de utpekte kredittinstitusjonene … 

7 Dato for mottak av tillatelsen nevnt i artikkel 54 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 … 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/393 

av 11. november 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene og framgangsmåtene for rapportering og 

overføring av opplysninger om internalisert oppgjør 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 9 nr. 3 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 skal foretak som internaliserer oppgjør, og vedkommende myndigheter 

rapportere og overføre opplysninger om internalisert oppgjør ved hjelp av standardskjemaer, -maler og -fram-

gangsmåter. Standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter må også benyttes når vedkommende myndigheter 

underretter Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) om eventuelle potensielle risikoer som 

følger av oppgjørsvirksomheten. 

2) For å lette gjennomføringen av de framgangsmåtene og prosessene som gjelder rapporteringskrav for internalisert 

oppgjør for ulike markedsdeltakere, og for å minimere kostnadene forbundet med dette, bør opplysningene gis ved hjelp 

av koder som angis nærmere i standarder offentliggjort av Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, dersom 

slike koder finnes. 

3) For å gjøre det mulig å behandle store datamengder på en ensartet og effektiv måte bør rapporter oversendes i et 

maskinleselig format. 

4) De rapporteringskravene som er fastsatt i denne forordning, kan gjøre det nødvendig med betydelige endringer av  

IT-systemer, markedstester og tilpasninger av de berørte institusjonenes juridiske ordninger. Det er derfor nødvendig å 

gi disse institusjonene tilstrekkelig tid til å forberede seg på anvendelsen av disse kravene. 

5) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen. 

6) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for 

denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra 

interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1095/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Et foretak som internaliserer oppgjør, skal benytte malen i vedlegg I til denne forordning når det rapporterer til 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 9 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 909/2014. Rapporten skal framlegges 

innen ti virkedager etter utgangen av hvert kvartal i kalenderåret. 

Den første rapporten i henhold til første ledd skal framlegges innen ti virkedager etter utgangen av det første kvartalet etter 

10. mars 2019. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2017, s. 116 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2019 av 8. februar 2019 

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

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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2. Vedkommende myndighet skal benytte malen i vedlegg I til denne forordning når den overfører de opplysningene den har 

mottatt i henhold til artikkel 9 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 909/2014, til Den europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet (ESMA). Opplysningene skal overføres innen fem virkedager etter datoen for mottaket av hver av rapportene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

3. Malen i vedlegg I skal fylles ut i samsvar med veiledningen i vedlegg II. 

4. Vedkommende myndighet skal benytte malen i vedlegg III når den underretter ESMA om eventuelle potensielle risikoer 

som følger av virksomhet i forbindelse med internalisert oppgjør. Opplysninger om eventuelle potensielle risikoer som følger 

av internalisert oppgjør, skal framlegges innen 30 virkedager etter utgangen av hvert kvartal i kalenderåret. Vedkommende 

myndighet skal fylle ut denne malen i samsvar med veiledningen i vedlegg IV. 

5. Opplysningene nevnt i nr. 1, 2 og 4 skal framlegges i et maskinleselig format. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 10. mars 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 11. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/394 

av 11. november 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for tildeling av 

tillatelse til, gjennomgåelse og vurdering av verdipapirsentraler, for samarbeidet mellom myndigheter i hjemstaten og 

vertsstaten, for samrådet med myndigheter som medvirker ved tildeling av tillatelser til å yte tilknyttede banktjenester, 

for tilgang knyttet til verdipapirsentraler og for formatet på de registrene som verdipapirsentralene skal føre 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 

verdipapiroppgjør 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 17 nr. 10, artikkel 22 nr. 11, artikkel 24 nr. 8, artikkel 29 nr. 4, artikkel 33 nr. 6, 

artikkel 49 nr. 6, artikkel 52 nr. 4, artikkel 53 nr. 5 og artikkel 55 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de alle handler om tilsynskrav for 

verdipapirsentraler. For å sikre sammenheng mellom disse bestemmelsene og gjøre det lettere for personer som er 

underlagt forpliktelsene, å få oversikt over og samlet tilgang til dem, er det ønskelig at alle tekniske gjennomførings-

standarder som kreves i henhold til artikkel 17 nr. 10, artikkel 22 nr. 11, artikkel 24 nr. 8, artikkel 29 nr. 4, artikkel 33 

nr. 6, artikkel 49 nr. 6, artikkel 52 nr. 4, artikkel 53 nr. 5 og artikkel 55 nr. 8 i forordning (EU) nr. 909/2014, samles i en 

enkelt forordning. 

2) Alle opplysninger som en verdipapirsentral gir til vedkommende myndighet i sin søknad om tillatelse samt med 

henblikk på gjennomgåelsen og vurderingen, bør gis på et varig medium. 

3) For å muliggjøre en rask identifisering av de opplysningene som en verdipapirsentral har framlagt, bør alle dokumenter 

som framlegges for vedkommende myndighet, herunder dokumenter som framlegges sammen med en søknad om 

tillatelse, ha et entydig referansenummer. Opplysninger som gis som et ledd i gjennomgåelsen og vurderingen av 

verdipapirsentralens virksomhet, bør inneholde nøyaktige angivelser av endringene i de dokumentene som er framlagt i 

denne prosessen. 

4) For å lette samarbeidet mellom myndigheter når verdipapirsentraler driver grensekryssende virksomhet eller oppretter 

filialer, er det nødvendig å fastsette harmoniserte standarder, skjemaer og framgangsmåter for et slikt samarbeid. 

5) For å kunne utføre sine oppgaver på en effektiv og konsekvent måte bør de myndighetene som er gitt tilgang til en 

verdipapirsentrals registre i samsvar med forordning (EU) nr. 909/2014, få opplysninger som er sammenlignbare 

mellom verdipapirsentraler. Bruk av felles formater for forskjellige finansmarkedsinfrastrukturer bør dessuten gjøre det 

lettere for en rekke markedsdeltakere å øke bruken av disse formatene, noe som fremmer standardisering. Standardiserte 

framgangsmåter og dataformater for verdipapirsentraler bør også redusere kostnadene for markedsdeltakerne og lette 

tilsyns- og reguleringsmyndighetenes arbeid. 

6) For å sikre en enhetlig registrering bør alle juridiske personer som bruker en verdipapirsentrals tjenester, identifiseres 

med en entydig kode i form av identifikatorer for juridiske personer («Legal Entity Identifier – LEI»). Bruken av en 

LEI-kode er allerede påkrevd i henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012(2) og bør 

kreves for verdipapirsentralenes registrering. Verdipapirsentralers bruk av egne formater bør begrenses til interne 

prosesser, mens interne koder i forbindelse med rapportering og opplysninger til vedkommende myndigheter  

bør konverteres til en alminnelig anerkjent standard som LEI. Kontohavere som ikke er deltakere i de 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 10.3.2017, s. 145 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2019 av 8. februar 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 gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og 

hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om 

OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 352 av 21.12.2012, s. 20). 

2020/EØS/36/48 
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verdipapiroppgjørssystemene som drives av verdipapirsentraler, for eksempel systemer for direkte verdipapirinnehav, 

og kunder av deltakere i verdipapiroppgjørssystemer som drives av verdipapirsentraler, bør fortsatt kunne identifiseres 

ved hjelp av eventuelle nasjonale identifikatorer. 

7) For å sikre en harmonisert metode for behandling av klager som gjelder deltakeres og utstederes tilgang til verdipapir-

sentraler, verdipapirsentralers tilgang til hverandre og tilgang mellom en verdipapirsentral og en annen markeds-

infrastruktur, bør det benyttes standardskjemaer og -maler med nærmere angivelse av de identifiserte risikoene samt den 

vurderingen av de identifiserte risikoene som er begrunnelsen for at tilgang nektes. 

8) For å gjøre det lettere for en verdipapirsentrals vedkommende myndighet å holde samråd med andre deltakende 

myndigheter nevnt i forordning (EU) nr. 909/2014 før tillatelse til å yte tilknyttede banktjenester gis eller nektes, må det 

opprettes en effektiv og strukturert samrådsprosess. For å gjøre det lettere for de berørte myndighetene å innlede et 

samarbeid uten unødig opphold og for hver og en av dem å avgi en begrunnet uttalelse om en søknad, bør de 

dokumentene og opplysningene som er vedlagt en søknad, ordnes i henhold til felles maler. 

9) For å ivareta rettssikkerheten og sikre en ensartet anvendelse av lovgivningen bør visse krav i denne forordning som 

gjelder oppgjørsdisiplintiltak, få anvendelse samme dag som tiltakene trer i kraft. 

10) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

11) I samsvar med forordning (EU) nr. 909/2014 har ESMA ved utarbeidingen av utkastet til tekniske gjennomførings-

standarder som ligger til grunn for denne forordning, samarbeidet nært med medlemmene av Det europeiske system av 

sentralbanker (ESSB). I samsvar med artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) har 

ESMA holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

TILLATELSE TIL VERDIPAPIRSENTRALER 

(Artikkel 17 nr. 10 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 1 

Standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for søknaden 

1. En verdipapirsentral som søker om tillatelse i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) nr. 909/2014 (heretter kalt 

«verdipapirsentral som inngir søknad»), skal inngi sin søknad på et varig medium som definert i artikkel 1 bokstav g) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/392(2) ved å fylle ut standardskjemaene og -malene i vedlegg I. 

2. Verdipapirsentralen som inngir søknad, skal utarbeide en liste til vedkommende myndighet over alle dokumenter som er 

framlagt som en del av søknaden om tillatelse, med angivelse av følgende opplysninger: 

a) Et entydig referansenummer for hvert dokument. 

b) Tittelen på hvert dokument. 

c) Kapittel, avsnitt eller side i hvert dokument der de relevante opplysningene finnes.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/392 av 11. november 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 909/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til tillatelse til, tilsyn med og drift av verdipapirsentraler (EUT L 65 av 

10.3.2017, s. 48). 
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3. Alle opplysninger skal framlegges på det språket som er angitt av vedkommende myndighet. Vedkommende myndighet 

kan anmode om at verdipapirsentralen framlegger de samme opplysningene på et språk som er vanlig i internasjonale 

finanskretser. 

4. En verdipapirsentral som inngir søknad, og som har en slik forbindelse som er omhandlet i artikkel 17 nr. 6 i forordning 

(EU) nr. 909/2014, skal utarbeide en liste til vedkommende myndighet over vedkommende myndigheter som det vil bli holdt 

samråd med, herunder kontaktpersoner hos disse myndighetene. 

KAPITTEL II 

GJENNOMGÅELSE OG VURDERING 

(Artikkel 22 nr. 11 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 2 

Standardskjemaer og -maler for framlegging av opplysninger 

1. Verdipapirsentralen skal framlegge opplysningene i artikkel 40 i delegert forordning (EU) nr. 2017/392 på et varig 

medium. 

2. Opplysningene fra en verdipapirsentral skal framlegges ved bruk av standardskjemaet og -malene i vedlegg II og eventuelt 

malen i tabell 2 i vedlegg I. Dersom malen i tabell 2 i vedlegg I benyttes, skal den ha en ekstra kolonne for nærmere 

opplysninger om kapittel, avsnitt eller side i dokumentet der endringer er gjort i gjennomgåelsesperioden, samt ytterligere en 

kolonne til forklaringer av de endringene som er gjort i gjennomgåelsesperioden. 

Artikkel 3 

Framgangsmåte for framlegging av opplysninger 

1. Vedkommende myndighet skal gi verdipapirsentralen følgende opplysninger: 

a) Hvor hyppig og omfattende gjennomgåelsen og vurderingen nevnt i artikkel 22 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal 

være. 

b) Start- og sluttdato for gjennomgåelsesperioden nevnt i artikkel 40 i delegert forordning (EU) 2017/392. 

c) Det språket som alle opplysninger skal framlegges på. Vedkommende myndighet kan anmode om at verdipapirsentralen 

framlegger de samme opplysningene på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser. 

Vedkommende myndighet skal uten unødig opphold underrette verdipapirsentralen om eventuelle endringer av opplysningene 

nevnt i første ledd, herunder anmodningen om at visse opplysninger skal framlegges oftere. 

2. Verdipapirsentralen skal framlegge opplysningene nevnt i artikkel 40 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2017/392 innen to 

måneder etter utløpet av gjennomgåelsesperioden. 

Artikkel 4 

Framlegging av opplysninger for myndighetene nevnt i artikkel 22 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014 

1. Ved avslutningen av gjennomgåelsen og vurderingen skal vedkommende myndighet innen tre virkedager underrette 

myndighetene nevnt i artikkel 22 nr. 7 i forordning (EU) nr. 909/2014 om resultatene i samsvar med artikkel 44 i delegert 

forordning (EU) 2017/392.  
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2. Dersom gjennomgåelsen og vurderingen fører til korrigerende tiltak eller sanksjoner, skal vedkommende myndighet 

underrette myndighetene nevnt i nr. 1 innen tre virkedager etter at tiltaket ble truffet. 

3. Myndighetene nevnt i nr. 1 skal bli enige om arbeidsspråket for utveksling av opplysninger, og dersom dette ikke er avtalt, 

skal arbeidsspråket være det språket som er vanlig i internasjonale finanskretser. 

Artikkel 5 

Utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter 

1. Innenfor rammen av tilsynet med en verdipapirsentral som har forbindelser som nevnt i artikkel 17 nr. 6 bokstav a), b) og 

c) i forordning (EU) nr. 909/2014, skal vedkommende myndighet før hver gjennomgåelse og vurdering ajourføre listen nevnt i 

artikkel 1 nr. 4 i denne forordning med hensyn til de andre vedkommende myndighetene som skal delta i gjennomgåelsen og 

vurderingen, herunder kontaktpersoner hos disse myndighetene, og skal dele listen med alle disse myndighetene. 

2. Vedkommende myndighet skal framlegge opplysningene nevnt i artikkel 45 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2017/392 til 

de vedkommende myndighetene som er oppført på listen nevnt i nr. 1, innen 30 virkedager fra datoen da opplysningene ble 

gjort tilgjengelige. 

3. Innen 30 virkedager fra fristen nevnt i nr. 2 skal de vedkommende myndighetene som er oppført på listen nevnt i nr. 1, 

sende sin vurdering av opplysningene til den vedkommende myndigheten som ga opplysningene. 

4. Innen tre virkedager etter at gjennomgåelsen og vurderingen nevnt i artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 er 

avsluttet, noe vedkommende myndighet skal underrette de vedkommende myndighetene som er oppført på listen nevnt i nr. 1, 

om, skal vedkommende myndighet underrette de vedkommende myndighetene som er oppført på listen nevnt i nr. 1, om 

resultatene i samsvar med artikkel 45 nr. 2 i delegert forordning (EU) 2017/392. 

5. Myndighetene nevnt i nr. 1–4 skal bli enige om arbeidsspråket for utveksling av opplysninger, og dersom dette ikke er 

avtalt, skal arbeidsspråket være det språket som er vanlig i internasjonale finanskretser. 

KAPITTEL III 

SAMARBEIDSORDNINGER 

(Artikkel 24 nr. 8 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 6 

Generelle krav til samarbeidsordninger 

1. Vedkommende myndighet i hjemstaten og vedkommende myndighet i vertsstaten skal bli enige om arbeidsspråket for sitt 

samarbeid, og dersom dette ikke er avtalt, skal arbeidsspråket være det språket som er vanlig i internasjonale finanskretser. 

2. Hver vedkommende myndighet skal utpeke en primær og en sekundær kontaktperson og gi disse personenes 

kontaktopplysninger, samt endringer i opplysningene, til de andre vedkommende myndighetene. 

Artikkel 7 

Tilsyn med en filial 

1. Dersom en verdipapirsentral som har tillatelse i en medlemsstat, har opprettet en filial i en annen medlemsstat, skal 

hjemstatens vedkommende myndighet og vertsstatens vedkommende myndighet benytte skjemaet og malen fastsatt i tabell 1 i 

vedlegg III til utveksling av opplysninger.  
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2. Dersom en vedkommende myndighet anmoder om utfyllende opplysninger fra en annen vedkommende myndighet, skal 

den påpeke overfor den andre vedkommende myndigheten hva i verdipapirsentralens virksomhet som berettiger en slik 

anmodning. 

Artikkel 8 

Stedlige tilsyn i filialer 

1. Før stedlige tilsyn som nevnt i artikkel 24 nr. 1 i forordning (EU) nr. 909/2014 foretas, skal hjemstatens og vertsstatens 

vedkommende myndigheter bli enige om vilkårene for og omfanget av det stedlige tilsynet, herunder følgende: 

a) Roller og ansvarsområder. 

b) Grunnene til det stedlige tilsynet. 

2. Hjemstatens og vertsstatens vedkommende myndigheter skal underrette hverandre om et stedlig tilsyn i en 

verdipapirsentrals filial i en vertsstat i samsvar med nr. 1 ved bruk av malen fastsatt i tabell 2 i vedlegg III. 

Artikkel 9 

Utveksling av opplysninger om verdipapirsentralens virksomhet i vertsstaten 

1. Anmodningen om opplysninger nevnt i artikkel 24 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal sendes per brev eller e-post 

til hjemstatens vedkommende myndighet sammen med en redegjørelse for opplysningenes relevans for verdipapirsentralens 

virksomhet i vertsstaten. 

2. Hjemstatens vedkommende myndighet skal uten unødig opphold oversende opplysningene nevnt i artikkel 24 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 per brev eller e-post ved bruk av malen i tabell 3 i vedlegg III. 

Artikkel 10 

Verdipapirsentraler som ikke overholder sine forpliktelser 

1. Ved anvendelsen av artikkel 24 nr. 5 første ledd i forordning (EU) nr. 909/2014 skal vedkommende myndighet i 

vertsstaten underrette vedkommende myndighet i hjemstaten og ESMA om sine resultater når det gjelder en verdipapirsentrals 

manglende overholdelse av sine forpliktelser, ved bruk av malen i tabell 4 i vedlegg III. 

2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal gjennomgå resultatene framlagt av vedkommende myndighet i vertsstaten og 

underrette myndigheten om de tiltakene den har til hensikt å treffe for å rette opp de påviste overtredelsene. 

3. Dersom saken henvises til ESMA i samsvar med artikkel 24 nr. 5 tredje ledd i forordning (EU) nr. 909/2014, skal den 

henvisende vedkommende myndigheten gi ESMA alle relevante opplysninger. 

KAPITTEL IV 

REGISTRERING 

(Artikkel 29 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 11 

Registeropplysningenes format 

1. En verdipapirsentral skal oppbevare registeropplysningene omhandlet i artikkel 54 i delegert forordning (EU) 2017/392 

for alle transaksjoner, oppgjørsordrer og ordrer som gjelder oppgjørsrestriksjoner, som den behandler, i det formatet som er 

angitt i tabell 1 i vedlegg IV til denne forordning. 

2. En verdipapirsentral skal oppbevare registeropplysningene omhandlet i artikkel 55 i delegert forordning (EU) 2017/392 

for de posisjonene som tilsvarer alle verdipapirkontoene som den forvalter, i det formatet som er angitt i tabell 2 i vedlegg IV.  
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3. En verdipapirsentral skal oppbevare registeropplysningene omhandlet i artikkel 56 nr. 1 i delegert forordning (EU) 

2017/392 for de tilknyttede tjenestene som den yter, i det formatet som er angitt i tabell 3 i vedlegg IV. 

4. En verdipapirsentral skal oppbevare registeropplysningene omhandlet i artikkel 57 i delegert forordning (EU) 2017/392 

for aktiviteter knyttet til sin virksomhet og interne organisering, i det formatet som er angitt i tabell 4 i vedlegg IV. 

5. Ved rapportering til myndighetene skal en verdipapirsentral bruke en identifikator for juridisk person (LEI) for i sine 

registre å identifisere 

a) en verdipapirsentral, 

b) verdipapirsentralens deltakere, 

c) oppgjørsbanker, 

d) utstedere som verdipapirsentralen yter hovedtjenestene oppført i nr. 1 eller 2 i avsnitt A i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 909/2014, til. 

6. En verdipapirsentral skal bruke en identifikator for juridisk person (LEI) eller en bankidentifikasjonskode (BIC-kode), 

eller en annen tilgjengelig form for identifikasjon av juridiske personer, for å kunne identifisere deltakeres kunder i sine 

registre, dersom kundene er kjent for verdipapirsentralen. 

7. En verdipapirsentral kan bruke alle tilgjengelige identifikatorer som muliggjør entydig identifikasjon av fysiske personer 

på nasjonalt plan, for å identifisere en deltakers kunder som er kjent for verdipapirsentralen, i sine registre. 

8. En verdipapirsentral skal bruke ISO-kodene nevnt i vedlegg IV i sine registre. 

9. En verdipapirsentral kan bare bruke et eget format dersom dette formatet uten unødig opphold kan konverteres til et åpent 

format som er basert på internasjonale åpne framgangsmåter og standarder for kommunikasjon med hensyn til meldings-

håndtering og referanseopplysninger, slik at myndighetene kan få tilgang til registrene i samsvar med artikkel 29 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 909/2014. 

10. På anmodning skal en verdipapirsentral gi vedkommende myndighet opplysningene nevnt i artikkel 54 og 55 i delegert 

forordning (EU) 2017/392 i form av en direkte datastrøm. En verdipapirsentral skal gis tilstrekkelig tid til å treffe de tiltakene 

som er nødvendige for å svare på en slik anmodning. 

KAPITTEL V 

TILGANG 

(Artikkel 33 nr. 6, artikkel 49 nr. 6, artikkel 52 nr. 4 og artikkel 53 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014) 

Artikkel 12 

Standardskjemaer og -maler for tilgangsprosedyren 

1. En anmodende verdipapirsentral og enhver annen anmodende part skal bruke malen i tabell 1 i vedlegg V til denne 

forordning når de inngir en anmodning om tilgang i henhold til artikkel 52 nr. 1 eller artikkel 53 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 909/2014. 

2. En mottakende verdipapirsentral og enhver annen mottakende part skal bruke malen i tabell 2 i vedlegg V til denne 

forordning når den gir tilgang etter en anmodning om dette i henhold til artikkel 52 nr. 1 eller artikkel 53 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 909/2014. 

3. En verdipapirsentral skal bruke malen i tabell 3 i vedlegg V til denne forordning når den nekter tilgang i henhold til 

artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 nr. 4, artikkel 52 nr. 2 eller artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

4. En sentral motpart eller en handelsplass skal bruke malen i tabell 4 i vedlegg V til denne forordning når den nekter tilgang 

i henhold til artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

5. En anmodende part skal bruke malen i tabell 5 i vedlegg V til denne forordning når den inngir klage til vedkommende 

myndighet for verdipapirsentralen som har nektet den tilgang i henhold til artikkel 33 nr. 3, artikkel 49 nr. 4, artikkel 52 nr. 2 

eller artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

6. En verdipapirsentral skal bruke malen i tabell 6 i vedlegg V til denne forordning når den inngir klage til vedkommende 

myndighet for den sentrale motparten eller handelsplassen som har nektet tilgang til den sentrale motparten eller handelsplassen 

i henhold til artikkel 53 nr. 3 i forordning (EU) nr. 909/2014.  
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7. Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 5 og 6 skal bruke malen i tabell 7 i vedlegg V ved samråd med følgende 

myndigheter om deres vurdering av klagen, alt etter hva som er relevant: 

a) Vedkommende myndighet på den anmodende deltakerens etableringssted i henhold til artikkel 33 nr. 3 fjerde ledd i 

forordning (EU) nr. 909/2014. 

b) Vedkommende myndighet på den anmodende utstederens etableringssted i henhold til artikkel 49 nr. 4 fjerde ledd i 

forordning (EU) nr. 909/2014. 

c) Vedkommende myndighet for den anmodende verdipapirsentralen og den relevante myndigheten for den anmodende 

verdipapirsentralen omhandlet i artikkel 12 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 909/2014 i henhold til artikkel 52 nr. 2 

femte ledd i nevnte forordning. 

d) Vedkommende myndighet for den anmodende sentrale motparten eller handelsplassen i henhold til artikkel 53 nr. 3 fjerde 

ledd i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Myndighetene nevnt i bokstav a)–d) skal bruke malen i tabell 8 i vedlegg V når de gir svar i forbindelse med samrådet nevnt i 

dette nummer. 

8. Myndighetene nevnt i nr. 7 bokstav a)–d) skal bruke malen i tabell 8 i vedlegg V til denne forordning dersom noen av 

dem beslutter å henvise saken til ESMA i henhold til artikkel 33 nr. 3 fjerde ledd, artikkel 49 nr. 4 fjerde ledd, artikkel 52 nr. 2 

femte ledd eller artikkel 53 nr. 3 fjerde ledd i forordning (EU) nr. 909/2014. 

9. Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 5 og 6 skal gi den anmodende parten et begrunnet svar i det formatet som er angitt 

i tabell 9 i vedlegg V. 

10. Myndighetene nevnt i nr. 7 og 8, og ESMA når det gjelder nr. 9, skal bli enige om arbeidsspråket for kommunikasjonen 

nevnt i nr. 7, 8 og 9. Dersom det ikke foreligger noen avtale, skal arbeidsspråket være et språk som er vanlig i internasjonale 

finanskretser. 

KAPITTEL VI 

FRAMGANGSMÅTE FOR TILLATELSE TIL Å YTE TILKNYTTEDE BANKTJENESTER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 13 

Liste over myndigheter 

Etter å ha mottatt en søknad om tillatelse som nevnt i artikkel 54 nr. 2 i forordning (EU) nr. 909/2014, skal vedkommende 

myndighet identifisere myndighetene nevnt i artikkel 55 nr. 4 i nevnte forordning og opprette en liste over disse. 

Artikkel 14 

Overføring av opplysninger og anmodning om en begrunnet uttalelse 

1. Vedkommende myndighet skal oversende en anmodning om den begrunnede uttalelsen nevnt i artikkel 55 nr. 5 i 

forordning (EU) nr. 909/2014 til myndighetene nevnt i artikkel 55 nr. 4 bokstav a)-e) i nevnte forordning, ved bruk av malen i 

avsnitt 1 i vedlegg VI til denne forordning. 

2. For hver oversending nevnt i artikkel 55 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014 og for hver anmodning nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel skal hver myndighet nevnt i artikkel 55 nr. 4 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 909/2014 via e-post til vedkommende 

myndighet som foretok oversendingen, umiddelbart bekrefte at den har mottatt de aktuelle opplysningene. 

3. Dersom vedkommende myndighet ikke mottar noen mottakskvittering i henhold til nr. 2 i denne artikkel, skal den selv 

kontakte myndighetene nevnt i artikkel 55 nr. 4 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 909/2014 for å sikre at sistnevnte har 

mottatt opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel.  
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Artikkel 15 

Begrunnet uttalelse og begrunnet beslutning 

1. Myndighetene nevnt i artikkel 55 nr. 4 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 909/2014 skal avgi sin begrunnede uttalelse til 

vedkommende myndighet ved bruk av malen i avsnitt 2 i vedlegg VI til denne forordning. 

2. Dersom minst en av myndighetene nevnt i artikkel 55 nr. 4 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 909/2014 avgir en negativ 

begrunnet uttalelse, og vedkommende myndighet som ønsker å gi tillatelsen, framlegger for disse myndighetene den 

begrunnede beslutningen nevnt i artikkel 55 nr. 5 annet ledd i forordning (EU) nr. 909/2014, skal vedkommende myndighet 

bruke malen i avsnitt 3 i vedlegg VI til denne forordning. 

Artikkel 16 

Tillatelse til tross for en negativ begrunnet uttalelse 

1. Dersom en av myndighetene nevnt i artikkel 55 nr. 4 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 909/2014 i henhold til artikkel 55 

nr. 5 tredje ledd i nevnte forordning beslutter å henvise den begrunnede beslutningen fra vedkommende myndighet som ønsker 

å gi tillatelse, til ESMA, skal den henvisende myndigheten bruke malen i avsnitt 4 i vedlegg VI til denne forordning. 

2. Den henvisende myndigheten skal gi ESMA alle opplysningene fra vedkommende myndighet i henhold til artikkel 55 

nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014, de begrunnede uttalelsene fra myndighetene i henhold til artikkel 55 nr. 5 første ledd i 

forordning (EU) nr. 909/2014 samt den begrunnede beslutningen fra vedkommende myndighet i henhold til artikkel 55 nr. 5 

annet ledd i forordning (EU) nr. 909/2014. 

3. Den henvisende myndigheten skal uten unødig opphold sende en kopi av alle opplysningene nevnt i nr. 2 i denne artikkel 

til myndighetene nevnt i bokstav a)–e) i artikkel 55 nr. 4 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 17 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Artikkel 11 nr. 1 får anvendelse fra datoen for ikrafttredelsen av de delegerte rettsaktene vedtatt av Kommisjonen i henhold til 

artikkel 6 nr. 5 og artikkel 7 nr. 15 i forordning (EU) nr. 909/2014, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

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

Utferdiget i Brussel 11. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2015/751 

av 29. april 2015 

om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 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 sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Oppsplittingen av det indre marked er skadelig for konkurranseevnen, veksten og skapingen av arbeidsplasser i 

Unionen. For å sikre et velfungerende indre marked er det nødvendig å fjerne direkte og indirekte hindringer for 

gjennomføringen av et velfungerende integrert indre marked for elektroniske betalinger, uten skille mellom innen-

landske betalinger og betalinger på tvers av landegrensene. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF(4) har utgjort et rettslig grunnlag for opprettelse av et indre marked for 

betalinger i hele Unionen, ettersom innføringen av felles regler for yting av betalingstjenester har forenklet betalings-

tjenesteyternes virksomhet. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 924/2009(5) fastsatte prinsippet om at gebyrer som brukerne betaler for 

en betaling på tvers av landegrensene i euro, er de samme som for en tilsvarende betaling innenfor en medlemsstat, 

herunder kortbaserte betalingstransaksjoner som er omfattet av denne forordning. 

4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 260/2012(6) fastsatte reglene for kreditoverføringer og direkte debite-

ringer i euro i det indre marked, men kortbaserte betalingstransaksjoner er unntatt fra forordningens virkeområde.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 19.5.2015, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av  

8. februar 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 17 

av 28.2.2019, s. 11. 

(1) EUT C 193 av 24.6 2014, s. 2. 

(2) EUT C 170 av 5.6.2014, s. 78. 

(3) Europaparlamentets holdning av 10. mars 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. april 2015. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om endring av direktiv 

97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF samt oppheving av direktiv 97/5/EF (EUT L 319 av 5.12.2007, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 924/2009 av 16. september 2009 om betalinger på tvers av landegrensene i Fellesskapet og 

oppheving av forordning (EF) nr. 2560/2001 (EUT L 266 av 9.10.2009, s. 11). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 260/2012 av 14. mars 2012 om tekniske og forretningsmessige krav til kreditoverføringer 

og direkte debiteringer i euro og om endring av forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 av 30.3.2012, s. 22). 
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5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU(1) tar sikte på å harmonisere visse regler for kontrakter som inngås 

mellom forbrukere og næringsdrivende, herunder regler for gebyrer for bruk av betalingsmidler som danner grunnlag for 

medlemsstatenes beslutninger om å forby næringsdrivende å pålegge forbrukere gebyrer i forbindelse med bruk av et 

gitt betalingsmiddel som overstiger den næringsdrivendes faktiske kostnader for bruken av disse midlene. 

6) Sikre, effektive, konkurransedyktige og nyskapende elektroniske betalinger er av avgjørende betydning dersom 

forbrukere, forretningsdrivende og selskaper skal kunne dra full nytte av det indre marked, særlig nå når verden beveger 

seg i retning av e-handel. 

7) Noen medlemsstater har vedtatt eller er i ferd med å utarbeide lovgivning som har til formål direkte eller indirekte å 

regulere formidlingsgebyrer, og som omfatter en rekke spørsmål, herunder tak for formidlingsgebyrer på ulike nivåer, 

gebyrer for forretningsdrivende, regelen om at alle kort skal godtas, og styringstiltak. I noen medlemsstater varierer de 

gjeldende administrative beslutningene betydelig. For å oppnå bedre samsvar mellom de ulike formidlingsgebyrene 

forventes det ytterligere lovgivningsmessige tiltak på nasjonalt plan som skal begrense størrelsen på disse gebyrene eller 

forskjellene mellom dem. Slike nasjonale tiltak vil sannsynligvis føre til betydelige hindringer for gjennomføringen av 

det indre marked på området kortbaserte betalinger og internett- og mobilbetalinger basert på kort, og vil derfor hindre 

adgangen til å yte tjenester. 

8) Betalingskort er det mest brukte elektroniske betalingsinstrumentet for detaljhandel. Integrasjonen av Unionens 

betalingskortmarked er imidlertid langt fra fullført, ettersom mange betalingsløsninger ikke kan videreutvikles utenfor 

de nasjonale grensene, og nye aktører med virksomhet i hele Unionen hindres i å komme inn på markedet. Det er 

nødvendig å fjerne hindringene for et velfungerende kortmarked, herunder på området kortbaserte betalinger og 

internett- og mobilbetalinger basert på kort. 

9) For at det indre marked skal fungere effektivt, bør bruken av elektronisk betaling fremmes og lettes til fordel for 

forretningsdrivende og forbrukere. Kort og andre elektroniske betalingsmidler kan brukes på en mer allsidig måte, bl.a. 

gjennom internettbetaling, for å utnytte det indre marked og e-handel, og elektroniske betalinger innebærer også 

potensielt sikre betalinger for forretningsdrivende. Kortbaserte betalingstransaksjoner i stedet for kontantbetalinger 

kunne derfor være en fordel for forretningsdrivende og forbrukere, forutsatt at gebyrene for bruk av betalingskort-

ordningene fastsettes på et kostnadseffektivt nivå og samtidig bidrar til rettferdig konkurranse og nyskaping samt til å gi 

nye operatører adgang til markedet. 

10) Formidlingsgebyrer brukes vanligvis mellom kortinnløsende og kortutstedende betalingstjenesteytere som tilhører en 

bestemt betalingskortordning. Formidlingsgebyrer utgjør hoveddelen av de gebyrene som forretningsdrivende betaler til 

innløsende betalingstjenesteytere for hver kortbasert betalingstransaksjon. De forretningsdrivende innregner deretter 

disse kostnadene, som alle andre kostnader, i den samlede prisen for sine varer og tjenester. Konkurransen mellom 

betalingskortordninger om å overtale betalingstjenesteytere til å utstede deres kort, fører til høyere snarere enn lavere 

formidlingsgebyrer på markedet, i motsetning til den prisdisiplinerende virkningen konkurranse normalt har på 

markedsøkonomien. I tillegg til at en regulering av disse gebyrene vil føre til en ensartet anvendelse av 

konkurransereglene på formidlingsgebyrer, vil den bedre det indre markeds virkemåte og bidra til å redusere 

transaksjonskostnadene for forbrukerne. 

11) De mange forskjellige formidlingsgebyrene som finnes, og deres størrelse, hindrer nye aktører med virksomhet i hele 

Unionen i å få tilgang til markedet med forretningsmodeller som har lavere eller ingen formidlingsgebyrer, noe som 

hindrer potensielle stordriftsfordeler og effektivitetsgevinster som følge av det. Dette har en negativ innvirkning på 

forretningsdrivende og forbrukere og hindrer nyskaping. Ettersom aktører med virksomhet i hele Unionen som et 

minimum vil måtte tilby utstedende banker det høyeste formidlingsgebyret på det markedet som de ønsker tilgang til, vil 

dette også føre til en vedvarende oppsplitting av markedet. Eksisterende nasjonale ordninger med lavere eller ingen 

formidlingsgebyrer kan også bli tvunget til å forlate markedet fordi bankene legger press på dem for å oppnå høyere 

inntekter fra formidlingsgebyrer. Forbrukere og forretningsdrivende får dermed et mer begrenset utvalg, høyere priser 

og betalingstjenester av lavere kvalitet, samtidig som deres muligheter til å benytte felleseuropeiske betalingsløsninger 

begrenses. Dessuten kan forretningsdrivende ikke komme utenom gebyrforskjellene ved å benytte kortbetalingstjenester 

som tilbys av banker i andre medlemsstater. Betalingskortordningene anvender særlige regler som, avhengig av deres 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter, om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF og om oppheving av rådsdirektiv 85/577/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/7/EF (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 64). 



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/643 

 

territorielle lisensbestemmelser, krever at «utsalgsstedets» formidlingsgebyr (den forretningsdrivendes land) anvendes 

for hver betalingstransaksjon. Dette kravet hindrer innløsere i å yte sine tjenester over landegrensene med godt resultat. 

Det kan også hindre forretningsdrivende i å redusere sine kostnader til fordel for forbrukerne. 

12) Det har ikke lyktes Kommisjonen og de nasjonale konkurransemyndighetene å avhjelpe situasjonen ved å anvende 

gjeldende regelverk. 

13) For å unngå oppsplitting av det indre marked og betydelig konkurransevridning som følge av forskjellige lover og 

forskrifter er det derfor, i samsvar med artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, nødvendig å treffe 

tiltak for å løse problemet med høye og varierende formidlingsgebyrer, slik at betalingstjenesteytere kan tilby sine 

tjenester på tvers av landegrensene og forbrukere og forretningsdrivende kan benytte tjenester over landegrensene. 

14) Anvendelsen av denne forordning bør ikke berøre anvendelsen av Unionens og medlemsstatenes konkurranseregler. 

Den bør ikke hindre medlemsstatene i å beholde eller innføre lavere tak eller treffe tiltak med tilsvarende formål eller 

virkning gjennom nasjonal lovgivning. 

15) For å fremme et velfungerende indre marked for kortbaserte betalinger og internett- og mobilbetalinger basert på kort, til 

fordel for forbrukere og forretningsdrivende, bør denne forordning få anvendelse på utstedelse og innløsning av 

kortbaserte betalingstransaksjoner innenfor og på tvers av nasjonale grenser. Dersom forretningsdrivende kan velge en 

innløser utenfor sin egen medlemsstat (innløsning på tvers av landegrensene), noe som fremmes gjennom innføring av 

samme øvre grense for både innenlandske formidlingsgebyrer og formidlingsgebyrer på tvers av landegrensene for 

innløsningstransaksjoner, og forbudet mot territoriell lisensiering, bør det være mulig å sikre nødvendig juridisk klarhet 

og unngå konkurransevridning mellom forskjellige betalingskortordninger. 

16) Som følge av ensidige løfter og forpliktelser innenfor rammen av konkurranseprosedyrer utføres allerede nå mange 

kortbaserte betalingstransaksjoner på tvers av landegrensene i Unionen i henhold til de maksimale formidlingsgebyrene. 

For å sikre rettferdig konkurranse på markedet for innløsningstjenester bør bestemmelsene om transaksjoner over 

landegrensene og innenlandske transaksjoner få anvendelse samtidig og innen en rimelig frist etter denne forordnings 

ikrafttredelse, idet det tas hensyn til vanskelighetene og kompleksiteten ved den omstillingen av betalingskortordninger 

som fastsettes ved denne forordning. 

17) Det finnes to hovedtyper av kredittkort på markedet. Med debetkort med betalingsutsettelse debiteres kortinnehaverens 

konto med det samlede transaksjonsbeløpet på et bestemt tidspunkt som er avtalt på forhånd, vanligvis en gang i 

måneden, uten at det betales renter. Med andre kredittkort kan kortinnehaveren bruke en kredittfasilitet for å betale 

tilbake en del av det skyldige beløpet på et senere tidspunkt enn angitt, sammen med renter eller andre kostnader. 

18) Det bør være et maksimalt formidlingsgebyr for alle debetkort- og kredittkortbaserte betalingstransaksjoner. 

19) Konsekvensanalysen viser at et forbud mot formidlingsgebyrer for debetkorttransaksjoner ville være gunstig for 

godtaking og bruk av kort og utviklingen av det indre marked og medføre flere fordeler for forretningsdrivende og 

forbrukere enn et tak som fastsettes på et høyere nivå. Dessuten ville det hindre at nasjonale ordninger som har svært 

lave eller ingen formidlingsgebyrer for debettransaksjoner, ville bli påvirket negativt av et høyere tak som skyldes 

ekspansjon over landegrensene eller nyinntredere på markedet som hever gebyret til takets nivå. Et forbud mot 

formidlingsgebyrer for debetkorttransaksjoner reduserer også risikoen for at formidlingsgebyrmodellen kan bli overført 

til nye og nyskapende betalingstjenester slik som mobilsystemer og nettbaserte systemer. 

20) Takene i denne forordning er basert på den såkalte «merchant indifference»-metoden, som er beskrevet i den 

økonomiske faglitteraturen, og som gjør det mulig å bestemme det gebyret en forretningsdrivende vil være villig til å 

betale dersom vedkommende sammenligner kostnaden forbundet med at en kunde bruker betalingskort, og kostnaden 

forbundet med (kontant)betalinger uten kort (idet det tas hensyn til det gebyret som betales til innløsende banker for 

tjenester, dvs. servicegebyret som skal betales av den forretningsdrivende, og formidlingsgebyret). Dette stimulerer 

bruken av effektive betalingsinstrumenter ved å fremme de kortene som gir større transaksjonsfordeler, samtidig som de 

forretningsdrivende ikke blir fakturert for uforholdsmessig store gebyrer, noe som ville ha medført skjulte kostnader for 

andre forbrukere. De kollektive formidlingsgebyrordningene vil kunne føre til altfor store gebyrer for de forretnings-

drivende, ettersom forretningsdrivende er tilbakeholdende med å avvise kostbare betalingsinstrumenter av frykt for å 

tape omsetning. Erfaring har vist at disse gebyrnivåene er rimelige, ettersom de ikke reiser tvil om internasjonale 

betalingskortordningers og betalingstjenesteyteres virksomhet. De er også fordelaktige for forretningsdrivende og 

forbrukere, og gir rettssikkerhet.  



Nr. 36/644 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

21) Slik det framgår av konsekvensanalysen har formidlingsgebyrene i visse medlemsstater likevel utviklet seg på en måte 

som gjør det mulig for forbrukerne å dra nytte av effektive debetkortmarkeder når det gjelder godtaking og bruk av kort 

med lavere formidlingsgebyrer enn «merchant indifference»-nivået. Medlemsstatene bør derfor kunne fastsette lavere 

formidlingsgebyrer for innenlandske debetkorttransaksjoner. 

22) For å sikre at debetkortgebyrer blir fastsatt på et kostnadseffektivt nivå, samtidig som det tas hensyn til de innenlandske 

debetkortmarkedenes struktur, bør dessuten muligheten for å fastsette takene for formidlingsgebyrer som en fast sats, 

beholdes. En fast sats kan også fremme bruk av kortbaserte betalinger av små beløp (mikrobetalinger). Det bør også 

være mulig å anvende en slik fast sats i kombinasjon med en prosentsats, forutsatt at summen av slike 

formidlingsgebyrer ikke overstiger den fastsatte prosentandelen av den samlede årlige transaksjonsverdien på nasjonalt 

plan innenfor hver betalingskortordning. Det bør dessuten være mulig å fastsette et lavere tak i prosent per transaksjon 

for formidlingsgebyrer og å innføre et fast maksimumsbeløp for det gebyrbeløpet som er resultatet av den gjeldende 

prosentsatsen per transaksjon. 

23) Tatt i betraktning at denne forordning innebærer en harmonisering av formidlingsgebyrer for første gang og i en 

sammenheng der gjeldende debetkortordninger og formidlingsgebyrer er svært forskjellige, er det dessuten nødvendig 

med fleksibilitet for innenlandske betalingskortmarkeder. Når det gjelder innenlandske debetkorttransaksjoner, bør 

medlemsstatene derfor for alle innenlandske debetkorttransaksjoner innenfor hver betalingskortordning i en rimelig 

overgangsperiode kunne anvende et vektet gjennomsnittlig formidlingsgebyr på høyst 0,2 % av den årlige 

gjennomsnittlige transaksjonsverdien av alle innenlandske debetkorttransaksjoner innenfor hver betalingskortordning. 

Når det gjelder det taket for formidlingsgebyrer som beregnes på grunnlag av den årlige gjennomsnittlige transak-

sjonsverdien innenfor én betalingskortordning, er det tilstrekkelig at en betalingstjenesteyter deltar i en betalingskort-

ordning (eller andre former for avtaler mellom betalingstjenesteytere) der et vektet gjennomsnittlig formidlingsgebyr på 

høyst 0,2 % anvendes på alle innenlandske debetkorttransaksjoner. Også her kan det anvendes et fast gebyr eller et 

prosentvis gebyr, eller en kombinasjon av disse, forutsatt at det vektede gjennomsnittlige øvre taket overholdes. 

24) For å fastsette de relevante takene for formidlingsgebyrer for innenlandske debetkorttransaksjoner er det hensiktsmessig 

å gi nasjonale vedkommende myndigheter med ansvar for overholdelsen av denne forordning mulighet til å samle inn 

opplysninger om mengden og verdien av alle debetkorttransaksjoner innenfor en betalingskortordning eller av debet-

korttransaksjoner som gjelder en eller flere betalingstjenesteytere. Følgelig bør betalingskortordninger og betalings-

tjenesteytere ha plikt til å framlegge relevante opplysninger for nasjonale vedkommende myndigheter som fastsatt av 

disse myndighetene og innenfor de fristene som er fastsatt av dem. Rapporteringskravene bør utvides til å omfatte 

betalingstjenesteytere slik som utstedere eller innløsere, og ikke bare betalingskortordninger, for å sikre at alle relevante 

opplysninger gjøres tilgjengelige for vedkommende myndigheter, som i alle tilfeller bør kunne kreve at slike 

opplysninger samles inn gjennom betalingskortordningen. Det er også viktig at medlemsstatene sikrer en passende 

utveksling av relevante opplysninger om gjeldende tak for formidlingsgebyrer. I lys av det faktum at betalingskort-

ordninger vanligvis ikke er betalingstjenesteytere som er underlagt tilsyn, kan vedkommende myndigheter kreve at 

opplysningene som sendes av disse foretakene, attesteres av en uavhengig revisor. 

25) Noen betalingsinstrumenter på nasjonalt plan gjør det mulig for betaleren å initiere kortbaserte betalingstransaksjoner 

der det ikke går an å skille debetkorttransaksjoner fra kredittkorttransaksjoner i betalingskortordningen. Ettersom kort-

innehaverens valg er ukjent for betalingskortordningen og for innløseren, er det ikke mulig for betalingskortordningen å 

anvende de forskjellige takene som innføres ved denne forordning, for debetkorttransaksjoner og kredittkort-

transaksjoner som kan skjelnes fra hverandre ut fra det avtalte tidspunktet for debitering av betalingstransaksjonene. 

Med tanke på behovet for å bevare de eksisterende forretningsmodellenes funksjonalitet samtidig som uberettigede eller 

uforholdsmessig store kostnader for overholdelse av regelverket unngås, og ettersom det er viktig å sikre like 

konkurransevilkår for de forskjellige kategoriene av betalingskort, er det hensiktsmessig å la denne forordnings regel for 

debetkorttransaksjoner få anvendelse på slike betalingstransaksjoner med innenlandske «universelle kort». Det bør 

imidlertid gis en lengre tilpasningsperiode for disse betalingsinstrumentene. Som et unntak bør medlemsstatene derfor i 

en overgangsperiode på 18 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse kunne fastsette en maksimal andel av 

betalingstransaksjoner med innenlandske universelle kort som anses å være likeverdige med kredittkorttransaksjoner. 

Taket for kredittkort kan f.eks. anvendes på den fastsatte andelen av den samlede transaksjonsverdien for 

forretningsdrivende eller innløsere. Det matematiske resultatet av bestemmelsene vil da tilsvare anvendelsen av ett 

enkelt tak for formidlingsgebyrer for innenlandske betalingstransaksjoner som utføres med universelle kort.  
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26) Denne forordning bør omfatte alle transaksjoner der betalerens betalingstjenesteyter og betalingsmottakerens betalings-

tjenesteyter befinner seg i Unionen. 

27) I samsvar med prinsippet om teknologinøytralitet fastsatt i den digitale dagsordenen for Europa bør denne forordning få 

anvendelse på kortbaserte betalingstransaksjoner uansett under hvilke forhold transaksjonen finner sted, bl.a. gjennom 

massebetalingsinstrumenter og -tjenester som kan være ikke-nettbaserte, nettbaserte eller mobile. 

28) Kortbaserte betalingstransaksjoner utføres vanligvis på grunnlag av to hovedforretningsmodeller, dvs. såkalte 

«ordninger med tre parter» (kortinnehaver – ordning for innløsning og utstedelse – forretningsdrivende) og «betalings-

kortordninger med fire parter» (kortinnehaver – utstedende bank – innløsende bank – forretningsdrivende). Mange 

betalingskortordninger med fire parter bruker et eksplisitt formidlingsgebyr, som vanligvis er multilateralt. For å ta 

hensyn til forekomsten av implisitte formidlingsgebyrer og bidra til å skape like konkurransevilkår bør betalings-

kortordninger med tre parter som anvender betalingstjenesteytere som utstedere eller innløsere, anses som betalings-

kortordninger med fire parter og følge samme regler, mens gjennomsiktighet og andre tiltak knyttet til forretningsregler 

bør få anvendelse på alle betalingstjenesteytere. Med tanke på særtrekkene ved slike ordninger med tre parter er det 

imidlertid hensiktsmessig å fastsette en overgangsperiode der medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende reglene for 

taket for formidlingsgebyrer dersom slike ordninger har en svært begrenset markedsandel i den berørte medlemsstaten. 

29) Den utstedende tjenesten er basert på et kontraktsforhold mellom utstederen av betalingsinstrumentet og betaleren, 

uansett om utstederen innehar midlene på vegne av betaleren. Utstederen stiller betalingskort til rådighet for betaleren, 

godkjenner transaksjoner i terminaler eller tilsvarende og kan garantere betaling til innløseren for transaksjoner som er i 

samsvar med reglene for den relevante ordningen. Det å bare levere betalingskort eller yte tekniske tjenester, f.eks. bare 

behandle og lagre data, utgjør ikke en utstedelse. 

30) Innløsningstjenesten utgjør en rekke operasjoner fra initieringen av en kortbasert betalingstransaksjon til penge-

overføringen til betalingsmottakerens betalingskonto. Innløsningstjenesten er organisert på forskjellige måter, alt etter 

medlemsstat og forretningsmodell. Derfor inngår betalingstjenesteyteren som betaler formidlingsgebyret, ikke alltid en 

kontrakt direkte med betalingsmottakeren. Formidlere som yter en del av innløsningstjenestene, men som ikke har noe 

direkte kontraktsforhold med betalingsmottakere, bør likevel være omfattet av definisjonen av innløser i denne 

forordning. Innløsningstjenesten ytes uavhengig av om innløseren innehar midlene på vegne av betalingsmottakeren. 

Tekniske tjenester, f.eks. ren behandling og lagring av data eller drift av terminaler, utgjør ikke innløsning. 

31) Det er viktig å sikre at bestemmelsene om formidlingsgebyrer som skal betales eller mottas av betalingstjenesteytere, 

ikke omgås ved hjelp av alternative gebyrstrømmer til utstedere. For å unngå dette bør «nettokompensasjonen» for de 

gebyrene som skal betales eller mottas av utstederen, herunder eventuelle godkjenningsgebyrer som utstederen betaler 

til eller mottar fra en betalingskortordning, en innløser eller en annen formidler, anses som et formidlingsgebyr. For å 

kontrollere om reglene omgås bør det ved beregning av formidlingsgebyret tas hensyn til det samlede beløpet for 

betalinger eller til incentiver som en utsteder har mottatt fra en betalingskortordning i forbindelse med de regulerte 

transaksjonene, med fradrag av de gebyrene som utstederen betaler til betalingskortordningen. Betalingene, incentivene 

og gebyrene kan være direkte (dvs. volumbaserte eller transaksjonsspesifikke) eller indirekte (bl.a. markedsfø-

ringsincentiver, bonuser og rabatter ved visse transaksjonsvolumer). Ved kontroll av om reglene i denne forordning 

omgås bør det særlig tas hensyn til den fortjenesten som utstederne har som følge av særskilte programmer som 

gjennomføres av utstedere og betalingskortordninger i fellesskap, og inntekter fra behandlingsgebyrer, lisensgebyrer og 

andre gebyrer som skaper inntekter for betalingskortordningene. Dersom det er hensiktsmessig, og dersom det bekreftes 

av andre objektive faktorer, kan det dessuten tas hensyn til utstedelse av betalingskort i tredjestater ved vurderingen av 

en eventuell omgåelse av denne forordning. 

32) Forbrukere er ofte uvitende om gebyrene som forretningsdrivende betaler for de betalingsinstrumentene de bruker. 

Samtidig kan en rekke incentiver fra utstedernes side (f.eks. reisekuponger, bonuser, rabatter, tilbakebetaling av visse 

beløp, gratis forsikringer osv.) styre forbrukerne i retning av å bruke betalingsinstrumenter, noe som fører til høye 

gebyrer for utstederne. For å motvirke dette bør de tiltakene som begrenser formidlingsgebyrer, få anvendelse bare på 

betalingskort som har blitt masseprodukter, og som det normalt er vanskelig for forretningsdrivende å nekte å ta imot, 

ettersom de utstedes og brukes i stort omfang (dvs. debetkort og kredittkort for forbrukere). For å sikre et velfungerende 

marked i de ikke-regulerte delene av sektoren og for å begrense overføring av virksomhet fra de regulerte til de ikke-

regulerte delene av sektoren, er det nødvendig å treffe en rekke tiltak, bl.a. atskillelse av ordning og infrastruktur, 

betalingsmottakerens styring av betaleren og betalingsmottakerens mulighet til bare å godta utvalgte betalings-

instrumenter.  



Nr. 36/646 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

33) En atskillelse av ordning og infrastruktur bør gi alle betalingsbehandlere mulighet til å konkurrere om ordningenes 

kunder. Ettersom behandlingskostnadene er en vesentlig del av de samlede kostnadene forbundet med å godta kort, er 

det viktig at denne delen av verdikjeden åpnes for effektiv konkurranse. På grunnlag av atskillelsen av ordning og 

infrastruktur bør kortordninger og behandlingsenheter være uavhengige med hensyn til regnskap, organisering og 

beslutningsprosesser. De bør ikke forskjellsbehandle, f.eks. ved å gi hverandre særbehandling eller fortrolige 

opplysninger som ikke er tilgjengelige for konkurrentene i deres respektive markedssegment, kryssubsidiere sin 

respektive virksomhet eller dele styringsordninger. En slik diskriminerende praksis bidrar til oppsplitting av markedet, 

har en negativ innvirkning på nye aktørers adgang til markedet og hindrer aktører med virksomhet i hele Unionen i å 

etablere seg, noe som hindrer gjennomføringen av det indre marked på området kortbaserte betalinger og internett- og 

mobilbetalinger basert på kort og er til skade for forretningsdrivende, selskaper og forbrukere. 

34) Reglene for betalingskortordninger og betalingstjenesteyternes praksis medfører at forretningsdrivende og forbrukere 

som oftest er uvitende om gebyrforskjellene og reduserer gjennomsiktigheten i markedet, f.eks. fordi gebyrer «blandes» 

eller forretningsdrivende ikke kan velge et billigere kortvaremerke blant kort med flere varemerker («co-badged cards») 

eller styre forbrukerne i retning av å bruke slike billigere kort. Selv når forretningsdrivende er klar over de forskjellige 

kostnadene, hindrer ordningens regler dem ofte i å treffe tiltak for å redusere gebyrene. 

35) Betalingsinstrumenter medfører forskjellige kostnader for betalingsmottakeren, og visse instrumenter er dyrere enn 

andre. Betalingsmottakeren bør i samsvar med direktiv 2007/64/EF stå fritt til å styre betalerne i retning av å bruke et 

særlig betalingsinstrument, bortsett fra når det er pålagt ved lov at et særlig betalingsinstrument skal brukes for visse 

betalingskategorier eller ikke kan avvises fordi det har status som lovlig betalingsmiddel. Kortordninger og 

betalingstjenesteytere pålegger betalingsmottakere mange restriksjoner i den forbindelse, f.eks. at betalingsmottakeren 

ikke kan avvise særlige betalingsinstrumenter ved mindre beløp eller gi opplysninger til betaleren om de gebyrene som 

betalingsmottakeren skal betale for særlige betalingsinstrumenter, eller at betalingsmottakeren må begrense antall kasser 

i forretningen sin som godtar visse betalingsinstrumenter. Disse restriksjonene bør avskaffes. 

36) I situasjoner der betalingsmottakeren styrer betaleren i retning av å bruke et særlig betalingsinstrument, bør 

betalingsmottakeren ikke kreve gebyr av betaleren for bruk av betalingsinstrumenter hvis formidlingsgebyr reguleres 

innenfor rammen av denne forordning, ettersom fordelene med tilleggsgebyrer i slike situasjoner er begrenset samtidig 

som markedet blir mer komplisert. 

37) Regelen om at alle kort skal godtas, er en dobbel forpliktelse som utstedere og betalingskortordninger pålegger 

betalingsmottakere, til å motta alle kort av samme varemerke, uansett hvilke kostnader som er forbundet med disse 

kortene (forpliktelse til å godta alle produkter), og uansett hvilken utstedende bank som har utstedt kortet (forpliktelse til 

å godta alle utstedere). Det er i forbrukernes interesse at betalingsmottakerne ikke kan behandle utstedere eller 

kortinnehavere innenfor samme kortkategori forskjellig, og betalingskortordninger og betalingstjenesteytere kan pålegge 

dem en slik forpliktelse. Det aspektet ved regelen om at alle kort skal godtas som forplikter betalingsmottakeren til å 

godta alle utstedere, er derfor berettiget i en betalingskortordning, ettersom det hindrer betalingsmottakere i å behandle 

enkeltbanker som har utstedt et kort, forskjellig. Forpliktelsen til å godta alle produkter er hovedsakelig en 

koplingssalgspraksis som innebærer at godtaking av kort med lave gebyrer koples til godtaking av kort med høye 

gebyrer. Dersom forpliktelsen til å godta alle produkter fjernes fra regelen om at alle kort skal godtas, vil 

forretningsdrivende kunne begrense det utvalget av betalingskort som de tilbyr, til bare å omfatte betalingskort med 

lave(re) kostnader, noe som også vil komme forbrukerne til gode ved at forretningsdrivendes kostnader reduseres. 

Forretningsdrivende som godtar debetkort, vil da ikke være tvunget til å godta kredittkort, og de som godtar kredittkort, 

vil ikke bli tvunget til å godta firmakort. For å verne forbrukerne og deres mulighet til å bruke betalingskort så ofte som 

mulig bør forretningsdrivende imidlertid være forpliktet til å godta kort som er omfattet av samme regulerte 

formidlingsgebyr, bare dersom de er utstedt innenfor samme varemerke og i samme kategori (forhåndsbetalt kort, 

debetkort eller kredittkort). En slik begrensning vil også føre til sterkere konkurranse for kort med formidlingsgebyrer 

som ikke omfattes av denne forordning, ettersom forretningsdrivende vil stå sterkere når de skal forhandle om vilkårene 

for å godta slike kort. Disse restriksjonene bør være begrenset og anses som akseptable bare dersom de styrker forbru-

kervernet og gir forbrukerne tilstrekkelig sikkerhet for at deres betalingskort vil bli godtatt av de forretningsdrivende.  
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38) Betalingstjenesteytere bør sikre et klart skille mellom forbrukerkort og firmakort både teknisk og kommersielt. Det er 

derfor viktig å definere et firmakort som et betalingsinstrument som benyttes bare til utgifter i tjenesten som direkte 

belastes foretakets eller det offentlige foretakets konto eller kontoen til den fysiske personen som driver selvstendig 

næringsvirksomhet. 

39) Betalingsmottakere og betalere bør ha mulighet til å identifisere de forskjellige kategoriene av kort. Derfor bør de 

forskjellige varemerkene og kategoriene kunne identifiseres elektronisk, og for nylig utstedte kortbaserte betalings-

instrumenter være synlige på utstyret. Dessuten bør betaleren underrettes om at vedkommendes betalingsinstrument(er) 

er godtatt på et bestemt utsalgssted. Det er nødvendig at betalingsmottakeren gir betaleren opplysning om eventuelle 

begrensninger på bruken av et bestemt varemerke samtidig som og på samme vilkår som opplysningene om at et 

bestemt varemerke godtas. 

40) For å kunne sikre en effektiv konkurranse mellom varemerker er det viktig at valget av betalingsapplikasjon ligger hos 

brukerne og ikke bestemmes av markedet i et tidligere ledd i omsetningskjeden, uansett om det gjelder 

betalingskortordninger, betalingstjenesteytere eller betalingsbehandlere. En slik ordning bør ikke hindre betalere og 

betalingsmottakere i å innføre et automatisk valg av applikasjon når det er teknisk mulig, forutsatt at dette valget kan 

endres for hver transaksjon. 

41) For å sikre muligheten for klagebehandling dersom denne forordning ikke anvendes riktig, eller dersom det oppstår 

tvister mellom betalingstjenestebrukere og betalingstjenesteytere, bør medlemsstatene fastsette egnede og effektive 

framgangsmåter for utenrettslig klagebehandling og tvisteløsning eller treffe tilsvarende tiltak. Medlemsstatene bør 

fastsette bestemmelser om de sanksjonene som gjelder ved overtredelse av denne forordning, og bør sikre at disse 

sanksjonene er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og har avskrekkende virkning, samt at de anvendes. 

42) Kommisjonen bør framlegge en rapport der det undersøkes hvilke ulike virkninger denne forordning har på markedets 

virkemåte. Det er nødvendig at Kommisjonen har mulighet til å samle inn de opplysningene som kreves for å utarbeide 

denne rapporten, og at vedkommende myndigheter samarbeider nært med Kommisjonen om innsamlingen av data. 

43) Ettersom målene for denne forordning, som er å fastsette ensartede krav for kortbaserte betalingstransaksjoner og 

internett- og mobilbetalinger basert på kort, 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 disse målene. 

44) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, framfor alt retten til effektiv klageadgang og rettferdig rettergang, 

friheten til å drive næringsvirksomhet og retten til forbrukervern, og må anvendes i samsvar med disse rettighetene og 

prinsippene. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GENERELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Ved denne forordning fastsettes det ensartede tekniske og forretningsmessige krav til kortbaserte betalingstransaksjoner 

som utføres i Unionen, der både betalerens og betalingsmottakerens betalingstjenesteyter er etablert. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på tjenester basert på særlige betalingsinstrumenter som kan brukes bare i begrenset 

omfang, og som oppfyller ett av følgende vilkår: 

a)  Instrumenter som setter innehaveren i stand til å erverve varer eller tjenester bare i utstederens lokaler eller i et begrenset 

nettverk av tjenesteytere som har en direkte forretningsavtale med en profesjonell utsteder. 

b)  Instrumenter som kan brukes bare for å anskaffe et svært begrenset utvalg av varer eller tjenester. 

c)  Instrumenter som er gyldige bare i en enkelt medlemsstat, som stilles til rådighet på anmodning fra et foretak eller et 

offentlig foretak, og som er regulert av en nasjonal eller regional offentlig myndighet for særlige samfunnsmessige eller 

skattemessige formål med henblikk på innkjøp av bestemte varer eller tjenester fra leverandører som har en forretnings-

avtale med utstederen.  
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3.  Kapittel II får ikke anvendelse på følgende: 

a)  Transaksjoner med firmakort. 

b)  Kontantuttak i kontantautomater eller over skranken hos en betalingstjenesteyter. 

c)  Transaksjoner med betalingskort utstedt av betalingskortordninger med tre parter. 

4.  Artikkel 7 får ikke anvendelse på betalingskortordninger med tre parter. 

5.  Når en betalingskortordning med tre parter gir andre betalingstjenesteytere lisens til å utstede kortbaserte betalings-

instrumenter eller innløse kortbaserte betalingstransaksjoner, eller begge, eller utsteder kortbaserte betalingsinstrumenter 

sammen med en partner med samme varemerke eller gjennom en agent, anses den for å være en betalingskortordning med fire 

parter. Når det gjelder innenlandske betalingstransaksjoner, kan imidlertid en slik betalingskortordning med tre parter unntas fra 

forpliktelsene i kapittel II fram til 9. desember 2018, forutsatt at de kortbaserte betalingstransaksjonene som utføres i 

medlemsstaten på årsbasis innenfor rammen av en slik betalingskortordning med tre parter, ikke overstiger 3 % av verdien av 

alle kortbaserte betalingstransaksjoner i nevnte medlemsstat. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «innløser» en betalingstjenesteyter som har inngått avtale med en betalingsmottaker om å godta og behandle kortbaserte 

betalingstransaksjoner som fører til en overføring av midler til betalingsmottakeren, 

2) «utsteder» en betalingstjenesteyter som har inngått avtale om å gi en betaler et betalingsinstrument for å initiere og 

behandle betalerens kortbaserte betalingstransaksjoner, 

3) «forbruker» en fysisk person som innenfor rammen av de betalingstjenesteavtalene som omfattes av denne forordning, 

opptrer med et formål som ligger utenfor vedkommendes forretnings- eller yrkesvirksomhet, 

4) «debetkorttransaksjon» en kortbasert betalingstransaksjon, herunder med forhåndsbetalte kort, som ikke er en kredittkort-

transaksjon, 

5) «kredittkorttransaksjon» en kortbasert betalingstransaksjon der transaksjonsbeløpet helt eller delvis debiteres betaleren på 

en forhåndsavtalt bestemt dato i kalendermåneden i henhold til en forhåndsbestemt kredittfasilitet, med eller uten rente, 

6) «firmakort» ethvert kortbasert betalingsinstrument som er utstedt til foretak eller offentlige foretak eller fysiske personer 

som driver selvstendig næringsvirksomhet, og som er begrenset til utgifter i tjenesten, når betalingene med slike kort 

direkte belastes foretakets eller det offentlige foretakets konto eller kontoen til den fysiske personen som driver selvstendig 

næringsvirksomhet, 

7) «kortbasert betalingstransaksjon» en tjeneste som er basert på en betalingskortordnings infrastruktur og forretningsregler, 

med det formål å utføre en betalingstransaksjon ved hjelp av enhver form for kort, telekommunikasjon, digitalt utstyr eller 

IT-utstyr eller programvare, dersom dette fører til en debetkort- eller kredittkorttransaksjon. Kortbaserte betalingstrans-

aksjoner omfatter ikke transaksjoner basert på andre typer betalingstjenester, 

8) «betalingstransaksjon på tvers av landegrensene» en kortbasert betalingstransaksjon der utstederen og innløseren er 

etablert i forskjellige medlemsstater, eller der det kortbaserte betalingsinstrumentet utstedes av en utsteder som er etablert i 

en annen medlemsstat enn utsalgsstedet, 

9) «innenlandsk betalingstransaksjon» enhver kortbasert betalingstransaksjon som ikke er en betalingstransaksjon på tvers av 

landegrensene, 

10) «formidlingsgebyr» et gebyr som betales for hver transaksjon direkte eller indirekte (dvs. gjennom en tredjepart) mellom 

utstederen og innløseren som deltar i en kortbasert betalingstransaksjon. Nettokompensasjon eller andre avtalte vederlag 

anses som en del av formidlingsgebyret, 

11) «nettokompensasjon» det samlede nettobeløpet av de betalingene, rabattene eller incentivene som en utsteder mottar fra 

betalingskortordningen, innløseren eller enhver annen formidler i forbindelse med kortbaserte betalingstransaksjoner eller 

tilknyttet virksomhet,  
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12) «servicegebyr som skal betales av den forretningsdrivende» et gebyr som betalingsmottakeren betaler til innløseren i 

forbindelse med kortbaserte betalingstransaksjoner, 

13) «betalingsmottaker» en fysisk eller juridisk person som skal bli mottaker av midlene som inngår i en betalingstransaksjon, 

14) «betaler» en fysisk eller juridisk person som er innehaver av en betalingskonto og tillater en betalingsordre fra denne 

betalingskontoen, eller, dersom det ikke finnes noen betalingskonto, en fysisk eller juridisk person som gir en betalings-

ordre, 

15) «betalingskort» en kategori betalingsinstrumenter som gjør det mulig for betaleren å initiere en debetkort- eller kreditt-

korttransaksjon, 

16) «betalingskortordning» et felles sett av regler, praksiser, standarder og/eller gjennomføringsretningslinjer for utførelse av 

kortbaserte betalingstransaksjoner som er atskilt fra enhver infrastruktur eller ethvert betalingssystem som ligger til grunn 

for ordningens drift, og omfatter beslutningstakende organer, organisasjoner eller enheter som har ansvar for driften av 

ordningen, 

17) «betalingskortordning med fire parter» en betalingskortordning der kortbaserte betalingstransaksjoner fra en betalers 

betalingskonto til en betalingsmottakers betalingskonto utføres ved hjelp av ordningen, en utsteder (på betalerens side) og 

en innløser (på betalingsmottakerens side), 

18) «betalingskortordning med tre parter» en betalingskortordning der ordningen selv yter innløsnings- og utstedelsestjenester, 

og der de kortbaserte betalingstransaksjonene utføres fra betalerens betalingskonto til betalingsmottakerens betalingskonto 

innenfor ordningen. Når en betalingskortordning med tre parter gir andre betalingstjenesteytere lisens til å utstede 

kortbaserte betalingsinstrumenter eller innløse kortbaserte betalingstransaksjoner, eller begge, eller utsteder kortbaserte 

betalingsinstrumenter sammen med en partner med samme varemerke eller gjennom en agent, anses den for å være en 

betalingskortordning med fire parter, 

19) «betalingsinstrument» enhver personlig innretning og/eller et sett av framgangsmåter som er avtalt mellom betalingstje-

nestebrukeren og betalingstjenesteyteren, og som benyttes for å initiere en betalingsordre, 

20) «kortbasert betalingsinstrument» ethvert betalingsinstrument, herunder kort, mobiltelefoner eller datamaskiner eller enhver 

annen teknologisk innretning som inneholder en egnet betalingsapplikasjon som gir betaleren mulighet til å initiere en 

kortbasert betalingstransaksjon som ikke er en kreditoverføring eller en direkte debitering som definert i artikkel 2 i 

forordning (EU) nr. 260/2012, 

21) «betalingsapplikasjon» programvare eller tilsvarende som lastes ned på en innretning, og som gjør det mulig å initiere 

kortbaserte betalingstransaksjoner, og for betaleren å utstede betalingsordrer, 

22) «betalingskonto» en konto som innehas i en eller flere betalingstjenestebrukeres navn, og som brukes til å utføre betalings-

transaksjoner, herunder gjennom en særskilt konto for elektroniske penger som definert i artikkel 2 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF(1), 

23) «betalingsordre» en instruks som en betaler gir til sin betalingstjenesteyter om å utføre en betalingstransaksjon, 

24) «betalingstjenesteyter» enhver fysisk eller juridisk person som har tillatelse til å yte betalingstjenestene oppført i vedlegget 

til direktiv 2007/64/EF, eller som er anerkjent som en utsteder av elektroniske penger i samsvar med artikkel 1 nr. 1 i 

direktiv 2009/110/EF. Betalingstjenesteyteren kan være en utsteder, en innløser eller begge, 

25) «betalingstjenestebruker» en fysisk eller juridisk person som gjør bruk av en betalingstjeneste i egenskap av betaler, 

betalingsmottaker eller begge deler, 

26) «betalingstransaksjon» en handling som initieres av betaleren eller på dennes vegne eller av betalingsmottakeren for å 

overføre midler, uten hensyn til eventuelle underliggende forpliktelser mellom betaleren og betalingsmottakeren, 

27) «behandling» yting av behandlingstjenester ved betalingstransaksjoner, dvs. de handlingene som er nødvendige for å 

utføre en betalingsordre mellom innløseren og utstederen, 

28) «behandlingsenhet» enhver fysisk eller juridisk person som yter behandlingstjenester ved betalingstransaksjoner,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EU av 16. september 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og 

om tilsyn med slik virksomhet, om endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og om oppheving av direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 

av 10.10.2009, s. 7). 
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29) «utsalgssted» adressen til den forretningsdrivendes fysiske lokaler der betalingstransaksjonen er initiert. Imidlertid gjelder 

følgende: 

a)  Når det gjelder fjernsalg eller fjernsalgsavtaler (dvs. e-handel) som definert i artikkel 2 nr. 7 i direktiv 2011/83/EU, 

skal utsalgsstedet være adressen til det faste forretningsstedet der den forretningsdrivende driver sin virksomhet, 

uansett hvor det nettstedet eller den serveren befinner seg som betalingstransaksjonen initieres gjennom. 

b)  I tilfeller der den forretningsdrivende ikke har et fast forretningssted, skal utsalgsstedet være adressen der den 

forretningsdrivende har gyldig tillatelse til å drive virksomhet, og der betalingstransaksjonen er initiert. 

c)  I tilfeller der den forretningsdrivende verken har et fast forretningssted eller en gyldig tillatelse til å drive virksomhet, 

skal utsalgsstedet være postadressen som brukes for betaling av skatt i forbindelse med salgsvirksomheten, og som 

betalingstransaksjonen initieres gjennom, 

30) «varemerke» ethvert navn, begrep, tegn, symbol og enhver kombinasjon av slike, uten hensyn til om de er fysiske eller 

digitale, som kan angi hvilken kortordning kortbaserte betalingstransaksjoner tilhører, 

31) «flere varemerker» («co-badging») samling av to eller flere varemerker eller betalingsapplikasjoner for samme varemerke 

på samme kortbaserte betalingsinstrument, 

32) «merkevaresamarbeid» samling av minst ett betalingsvaremerke og minst ett varemerke som ikke er et betalings-

varemerke, på samme kortbaserte betalingsinstrument, 

33) «debetkort» en kategori av betalingsinstrumenter som gjør det mulig for betaleren å initiere en debetkorttransaksjon, med 

unntak av transaksjoner med forhåndsbetalte kort, 

34) «kredittkort» en kategori av betalingsinstrumenter som gjør det mulig for betaleren å initiere en kredittkorttransaksjon, 

35) «forhåndsbetalt kort» en kategori betalingsinstrumenter der elektroniske penger som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 

2009/110/EF lagres. 

KAPITTEL II 

FORMIDLINGSGEBYRER 

Artikkel 3 

Formidlingsgebyrer for forbrukeres debetkorttransaksjoner 

1.  Betalingstjenesteytere skal ikke tilby eller kreve et formidlingsgebyr per transaksjon på mer enn 0,2 % av transaksjonens 

verdi for debetkorttransaksjoner. 

2.  For innenlandske debetkorttransaksjoner kan medlemsstatene enten 

a)  fastsette et lavere tak i prosent per transaksjon enn det som er fastsatt i nr. 1, og kan innføre et fast maksimalt gebyrbeløp 

som et tak på det gebyrbeløpet som er resultatet av den gjeldende prosentsatsen, eller 

b)  gi betalingstjenesteytere mulighet til å anvende et formidlingsgebyr per transaksjon på høyst 0,05 euro eller, i medlems-

stater som ikke har euro som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta per 8. juni 2015, som skal revideres hvert 

femte år eller når det skjer en vesentlig endring i valutakursene. Dette formidlingsgebyret per transaksjon kan også 

kombineres med en høyeste prosentsats som ikke overstiger 0,2 %, forutsatt at summen av formidlingsgebyrer for 

betalingskortordningen ikke overstiger 0,2 % av den samlede årlige transaksjonsverdien for de innenlandske debetkort-

transaksjonene innenfor hver betalingskortordning. 

3.  Inntil 9. desember 2020 kan medlemsstatene i forbindelse med innenlandske debetkorttransaksjoner tillate at betalings-

tjenesteytere anvender et vektet gjennomsnittlig formidlingsgebyr som høyst tilsvarer 0,2 % av den årlige gjennomsnittlige 

transaksjonsverdien for alle innenlandske debetkorttransaksjoner innenfor hver betalingskortordning. Medlemsstatene kan 

fastsette et lavere vektet gjennomsnittlig tak for formidlingsgebyrer som gjelder for alle innenlandske debetkorttransaksjoner. 

4.  De årlige transaksjonsverdiene nevnt i nr. 2 og 3 skal beregnes på årsbasis fra 1. januar til 31. desember og får anvendelse 

fra 1. april påfølgende år. Referanseperioden for den første beregningen av denne verdien skal begynne 15 kalendermåneder før 

datoen for anvendelsen av nr. 2 og 3, og skal avsluttes tre kalendermåneder før nevnte dato.  
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5.  Vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 13 skal kreve at betalingskortordninger og/eller betalingstjenesteytere på 

skriftlig anmodning gir alle de opplysningene som er nødvendige for å kontrollere at nr. 3 og 4 i denne artikkel anvendes riktig. 

Slike opplysninger skal sendes til vedkommende myndighet før 1. mars i året etter referanseperioden nevnt i nr. 4 første 

punktum. Alle andre opplysninger som gjør det mulig for vedkommende myndigheter å kontrollere overholdelsen av dette 

kapittel, skal sendes til vedkommende myndigheter på skriftlig anmodning innen fristen fastsatt av dem. Vedkommende 

myndigheter kan kreve at slike opplysninger er attestert av en uavhengig revisor. 

Artikkel 4 

Formidlingsgebyrer for forbrukeres kredittkorttransaksjoner 

Betalingstjenesteytere skal ikke tilby eller kreve et formidlingsgebyr per transaksjon på mer enn 0,3 % av transaksjonens verdi 

for kredittkorttransaksjoner. For innenlandske kredittkorttransaksjoner kan medlemsstatene fastsette et lavere tak for 

formidlingsgebyret per transaksjon. 

Artikkel 5 

Forbud mot omgåelse 

Ved anvendelsen av de takene som er nevnt i artikkel 3 og 4, skal eventuelle avtalte vederlag, herunder nettokompensasjon, 

med tilsvarende formål eller virkning som formidlingsgebyret, som en utsteder mottar fra en betalingskortordning, en innløser 

eller enhver annen formidler i forbindelse med betalingstransaksjoner eller tilknyttet virksomhet, behandles som en del av 

formidlingsgebyret. 

KAPITTEL III 

FORRETNINGSREGLER 

Artikkel 6 

Tildeling av lisenser 

1.  Territorielle begrensninger innenfor Unionen eller regler med tilsvarende virkning i lisensavtaler eller i regler for 

betalingskortordninger for utstedelse av betalingskort eller innløsning av kortbaserte betalingstransaksjoner skal være forbudt. 

2.  Krav om eller forpliktelse til å oppnå en landspesifikk lisens eller tillatelse til å drive grensekryssende virksomhet eller 

regler med tilsvarende virkning i lisensavtaler eller regler for utstedelse av betalingskort eller innløsning av kortbaserte 

betalingstransaksjoner, skal være forbudt. 

Artikkel 7 

Atskillelse av betalingskortordning og behandlingsenheter 

1.  Betalingskortordninger og behandlingsenheter 

a)  skal være uavhengige med hensyn til regnskap, organisering og beslutningsprosesser, 

b)  skal ikke angi priser for betalingskortordninger og behandlingsvirksomhet i form av pakkepriser og ikke kryssubsidiere slik 

virksomhet, 

c)  skal ikke på noen måte forskjellsbehandle sine datterforetak eller aksjonærer på den ene side og brukere av betalings-

kortordninger og andre kontraktspartnere på den annen side, og særlig skal de ikke på noen måte gjøre yting av tjenester 

som de tilbyr, betinget av at deres kontraktspartner godtar andre tjenester som de tilbyr. 

2.  Vedkommende myndighet i den medlemsstaten der ordningens hovedkontor ligger, kan kreve at en betalingskortordning 

framlegger en uavhengig rapport som bekrefter at den overholder nr. 1. 

3.  Betalingskortordninger skal gi mulighet for at meldinger om godkjenning og clearing av enkeltstående kortbaserte 

betalingstransaksjoner kan atskilles og behandles av forskjellige behandlingsenheter. 

4.  Det skal være forbudt med territoriell forskjellsbehandling i de behandlingsreglene som betalingskortordninger anvender.  
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5.  Behandlingsenheter i Unionen skal sikre at deres system kan samvirke teknisk med andre behandlingsenheters systemer i 

Unionen, ved å bruke standarder utviklet av internasjonale eller europeiske standardiseringsorganer. Dessuten skal betalings-

kortordninger ikke vedta eller anvende forretningsregler som begrenser samvirkingsevnen mellom behandlingsenheter innenfor 

Unionen. 

6.  Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) kan, etter samråd med en rådgivende gruppe som nevnt i artikkel 41 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1), utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som fastsetter 

de kravene som må oppfylles av betalingskortordninger og behandlingsenheter for å sikre anvendelse av nr. 1 bokstav a) i 

denne artikkel. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 9. desember 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i dette nummer i samsvar 

med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 8 

Flere varemerker og valg av betalingsvaremerke og betalingsapplikasjon 

1.  Regler for betalingskortordninger og regler i lisensavtaler eller tiltak med tilsvarende virkning som hindrer at en utsteder 

kombinerer to eller flere forskjellige betalingsvaremerker eller betalingsapplikasjoner på et kortbasert betalingsinstrument, skal 

være forbudt. 

2.  Når forbrukeren inngår en avtale med en betalingstjenesteyter, kan forbrukeren kreve to eller flere ulike betalings-

varemerker på et kortbasert betalingsinstrument, forutsatt at en slik tjeneste tilbys av betalingstjenesteyteren. I god tid før 

avtalen underskrives, skal betalingstjenesteyteren gi forbrukeren klare og objektive opplysninger om alle tilgjengelige 

betalingsvaremerker og deres egenskaper, herunder funksjonalitet, kostnader og sikkerhet. 

3.  Forskjellsbehandling av utstedere eller innløsere i ordningens regler og i regler i lisensavtaler om å kombinere flere 

betalingsvaremerker eller betalingsapplikasjoner på et kortbasert betalingsinstrument, skal være objektivt begrunnet og ikke-

diskriminerende. 

4.  Betalingskortordninger skal ikke pålegge kortutstedende og kortinnløsende betalingstjenesteytere rapporteringskrav, krav 

om gebyrer eller lignende krav med samme formål eller virkning ved transaksjoner som utføres med en innretning som er påført 

deres betalingsvaremerke, dersom deres ordning ikke brukes i forbindelse med disse transaksjonene. 

5.  Rutingprinsipper eller tilsvarende tiltak for styring av transaksjoner gjennom en særskilt kanal eller prosess og andre 

tekniske og sikkerhetsmessige standarder og krav ved håndtering av to eller flere forskjellige betalingsvaremerker og betalings-

applikasjoner på et kortbasert betalingsinstrument, skal være ikke-diskriminerende og anvendes på en ikke-diskriminerende 

måte. 

6.  Betalingskortordninger, utstedere, innløsere, behandlingsenheter og andre ytere av tekniske tjenester skal ikke innføre 

automatiske mekanismer, programvare eller innretninger på det betalingsinstrumentet eller det utstyret som benyttes på 

utsalgsstedet, som begrenser betalerens eller betalingsmottakerens valg av betalingsvaremerke eller betalingsapplikasjon, eller 

begge, når et betalingsinstrument med flere varemerker brukes. 

På det utstyret som brukes på utsalgsstedet, skal betalingsmottakere beholde muligheten til å installere automatiske mekanismer 

som foretar et prioritert valg av et bestemt betalingsvaremerke eller en bestemt betalingsapplikasjon, men betalingsmottakere 

skal ikke hindre betaleren i å tilsidesette et slikt automatisk prioritert valg som betalingsmottakeren har gjort i sitt utstyr, for de 

kategoriene av kort eller tilknyttede betalingsinstrumenter som betalingsmottakeren godtar. 

Artikkel 9 

Spesifiserte gebyrer («unblending») 

1.  Hver innløser skal tilby og fakturere sin betalingsmottaker for de servicegebyrene som skal betales av den forretnings-

drivende, individuelt spesifisert for forskjellige kategorier av betalingskort og forskjellige betalingskortvaremerker med 

forskjellige formidlingsgebyrnivåer, med mindre betalingsmottakeren skriftlig anmoder innløseren om å fakturere 

servicegebyrer som skal betales av den forretningsdrivende, blandet.  

  

(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.  Innløsere skal i sine avtaler med betalingsmottakere inkludere særskilte opplysninger om beløpet for servicegebyrene som 

skal betales av den forretningsdrivende, formidlingsgebyrene og gebyrene for ordningen som gjelder for hver kategori av 

betalingskort og hvert betalingskortvaremerke, med mindre betalingsmottakeren skriftlig anmoder om noe annet. 

Artikkel 10 

Regelen om at alle kort skal godtas 

1.  Betalingskortordninger og betalingstjenesteytere skal ikke anvende regler som forplikter betalingsmottakere som godtar 

kortbaserte betalingsinstrumenter utstedt av én utsteder, til også å godta andre kortbaserte betalingsinstrumenter utstedt innenfor 

rammen av samme betalingskortordning. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse på forbrukeres kortbaserte betalingsinstrumenter med samme varemerke og av samme kategori 

av forhåndsbetalte kort, debetkort eller kredittkort som er omfattet av formidlingsgebyrer i henhold til kapittel II i denne 

forordning. 

3.  Nr. 1 er ikke til hinder for at betalingskortordninger og betalingstjenesteytere kan fastsette at kort ikke kan avvises på 

grunnlag av utstederens eller kortinnehaverens identitet. 

4.  Betalingsmottakere som beslutter seg for ikke å godta alle kort eller andre betalingsinstrumenter innenfor en betalings-

kortordning, skal på en klar og utvetydig måte opplyse forbrukerne om dette, samtidig som de opplyser forbrukerne om at de 

godtar andre kort og betalingsinstrumenter i ordningen. Disse opplysningene skal vises tydelig ved inngangen til forretningen 

og ved kassen. 

Ved fjernsalg bør disse opplysningene angis på betalingsmottakerens nettsted eller et annet elektronisk eller mobilt medium. 

Opplysningene skal gis til betaleren i god tid før denne inngår en kjøpsavtale med betalingsmottakeren. 

5.  Utstedere skal sikre at deres betalingsinstrumenter kan identifiseres elektronisk, og at nylig utstedte kortbaserte betalings-

instrumenter også kan identifiseres visuelt, slik at betalingsmottakere og betalere utvetydig kan identifisere hvilke 

kortvaremerker og kategorier av forhåndsbetalte kort, debetkort, kredittkort eller firmakort betaleren velger. 

Artikkel 11 

Regler for styring 

1.  Regler i lisensavtaler, regler som anvendes av betalingskortordninger, og regler i avtaler som inngås mellom kortinnløsere 

og betalingsmottakere, som hindrer betalingsmottakerne i å styre forbrukerne i retning av å bruke de betalingsinstrumentene 

som betalingsmottakeren foretrekker, skal være forbudt. Dette forbudet skal også omfatte regler som forbyr betalingsmottakere 

å behandle en viss betalingsordnings kortbaserte betalingsinstrumenter mer eller mindre fordelaktig enn andres. 

2.  Regler i lisensavtaler, regler som anvendes av betalingskortordninger, og regler i avtaler som inngås mellom kortinnløsere 

og betalingsmottakere, som hindrer betalingsmottakere i å opplyse betalerne om formidlingsgebyrer og servicegebyrer som skal 

betales av den forretningsdrivende, skal være forbudt. 

3.  Nr. 1 og 2 i denne artikkel berører ikke reglene for gebyrer, prisavslag og andre styringsmekanismer fastsatt i direktiv 

2007/64/EF og direktiv 2011/83/EU. 

Artikkel 12 

Opplysninger til betalingsmottakeren om enkeltstående kortbaserte betalingstransaksjoner 

1.  Etter at en kortbasert betalingstransaksjon er utført, skal betalingsmottakerens betalingstjenesteyter gi betalingsmottakeren 

følgende opplysninger: 

a)  Den referansen som gjør det mulig for betalingsmottakeren å identifisere den kortbaserte betalingstransaksjonen. 

b)  Betalingstransaksjonens beløp i den valutaen som betalingsmottakerens betalingskonto blir kreditert i. 

c)  Eventuelle gebyrer for den kortbaserte betalingstransaksjonen, med særskilt opplysning om servicegebyret som skal betales 

av den forretningsdrivende, og om formidlingsgebyret. 

Dersom betalingsmottakeren på forhånd har gitt sitt uttrykkelige samtykke, kan opplysningene nevnt i første ledd grupperes 

etter varemerke, applikasjon, kategori av betalingsinstrument og den formidlingsgebyrsatsen som får anvendelse på 

transaksjonen.  
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2.  Avtaler mellom innløsere og betalingsmottakere kan inneholde en bestemmelse om at opplysningene nevnt i nr. 1 første 

ledd skal gis eller gjøres tilgjengelige regelmessig, minst en gang i måneden, og på en avtalt måte som gjør det mulig for 

betalingsmottakeren å lagre og gjengi opplysningene uendret. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 13 

Vedkommende myndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndigheter som gis myndighet til å sikre at denne forordning håndheves, og 

som får den nødvendige granskings- og håndhevingsmyndighet. 

2.  Medlemsstatene kan utpeke eksisterende organer til vedkommende myndigheter. 

3.  Medlemsstatene kan utpeke en eller flere vedkommende myndigheter. 

4.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse vedkommende myndighetene innen 9. juni 2016. De skal umid-

delbart underrette Kommisjonen om eventuelle senere endringer med hensyn til disse myndighetene. 

5.  De utpekte myndighetene nevnt i nr. 1 skal ha de ressursene de trenger for å kunne utføre sine oppgaver. 

6.  Medlemsstatene skal pålegge de vedkommende myndighetene effektivt å overvåke overholdelsen av denne forordning, 

herunder motvirke betalingstjenesteyteres eventuelle forsøk på å omgå denne forordning, og treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre slik overholdelse. 

Artikkel 14 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved overtredelser av denne forordning og treffe alle nødvendige tiltak 

for å sikre at sanksjonene anvendes. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene innen 9. juni 2016, og skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om eventuelle senere endringer av dem. 

Artikkel 15 

Framgangsmåter for utenrettslig klagebehandling og tvisteløsning 

1.  Medlemsstatene skal sikre og fremme egnede og effektive framgangsmåter for utenrettslig klagebehandling og tvisteløs-

ning eller treffe tilsvarende tiltak med sikte på å løse tvister mellom betalingsmottakere og deres betalingstjenesteytere som har 

oppstått i forbindelse med anvendelsen av denne forordning. For dette formål skal medlemsstatene utpeke eksisterende organer 

der det er hensiktsmessig, eller opprette nye organer. Organene skal være uavhengige av partene. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse organene innen 9. juni 2017. De skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om eventuelle senere endringer med hensyn til disse organene. 

Artikkel 16 

Universelle kort 

1.  Ved anvendelsen av denne forordning og når det gjelder innenlandske betalingstransaksjoner som ikke kan defineres av 

betalingskortordningen som debetkort- eller kredittkorttransaksjoner, får bestemmelsene om debetkort- og kredittkorttrans-

aksjoner anvendelse. 

2.  Som unntak fra nr. 1 og fram til 9. desember 2016 kan medlemsstatene fastsette at en andel på høyst 30 % av de 

innenlandske betalingstransaksjonene som er omhandlet i nr. 1 i denne artikkel, anses som likeverdige med kredittkorttrans-

aksjoner som omfattes av taket for formidlingsgebyrer fastsatt i artikkel 4. 
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Artikkel 17 

Revisjonsklausul 

Kommisjonen skal innen 9. juni 2019 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av denne 

forordning. Kommisjonen skal i sin rapport særlig undersøke om nivået på formidlingsgebyrene er hensiktsmessig, samt 

styringsmekanismene, f.eks. gebyrer, idet det tas hensyn til bruken av og kostnadene for forskjellige betalingsmidler og 

omfanget av nye aktører, ny teknologi og nyskapende forretningsmodeller på markedet. Det skal særlig rapporteres om 

følgende: 

a)  Utviklingen i gebyrer for betalerne. 

b)  Konkurransenivået blant betalingstjenesteytere og betalingskortordninger. 

c)  Virkningene på betaleres og betalingsmottakeres kostnader. 

d)  I hvilket omfang de forretningsdrivende lar reduksjonen i formidlingsgebyrnivåene komme neste ledd til gode. 

e)  De tekniske kravene og deres betydning for alle berørte parter. 

f)  Virkningene av flere varemerker på brukervennligheten, særlig for eldre og andre sårbare brukere. 

g)  Virkningen på markedet av utelukkelsen av firmakort fra kapittel II, ved å sammenligne situasjonen i medlemsstater der 

tilleggsgebyrer er forbudt, med situasjonen der de er tillatt. 

h)  Virkningen på markedet av de særlige bestemmelsene om formidlingsgebyrer for innenlandske debetkorttransaksjoner. 

i)  Utviklingen av innløsning over landegrensene og dens innvirkning på det indre marked, ved å sammenligne situasjonen for 

kort som er omfattet av tak for gebyrer, og kort som ikke er omfattet av slikt tak, for å vurdere muligheten for å klargjøre 

hvilke formidlingsgebyrer som får anvendelse på innløsning over landegrensene. 

j)  Den praktiske anvendelsen av reglene for atskillelse av betalingskortordningen og behandling samt behovet for å vurdere 

rettslig atskillelse på nytt. 

k)  Det eventuelle behovet, avhengig av virkningen av artikkel 3 nr. 1 på den faktiske verdien av formidlingsgebyrer på 

debetkorttransaksjoner med middels og høy verdi, for å endre nevnte nummer ved å fastsette at taket bør begrenses til det 

laveste beløpet på 0,07 euro eller 0,2 % av transaksjonens verdi. 

Kommisjonens rapport skal eventuelt følges av et forslag til regelverk som kan inneholde et forslag til endring av det øvre taket 

for formidlingsgebyrer. 

Artikkel 18 

Ikrafttredelse 

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

2.  Den får anvendelse fra 8. juni 2015, med unntak av artikkel 3, 4, 6 og 12, som får anvendelse fra 9. desember 2015, og 

artikkel 7, 8, 9 og 10, som får anvendelse fra 9. juni 2016. 

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

Utferdiget i Strasbourg 29. april 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1048 

av 18. juli 2018 

om fastsettelse av krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 8b nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Luftfartens fortsatte vekst legger et stadig større press på det tilgjengelige luftrommet, noe som øker behovet for å 

utnytte det mest mulig effektivt. Yting av lufttrafikkstyrings-/flysikringstjenester (ATM/ANS) ved hjelp av ytelsesbasert 

navigasjon (PBN) kan gi sikkerhets-, kapasitets- og effektivitetsgevinster gjennom å optimere lufttrafikktjenesteruter og 

instrumentinnflygingprosedyrer. For å oppnå disse gevinstene og forbedre ytelsen til Det europeiske nett for 

lufttrafikkstyring bør det fastsettes harmoniserte krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer for PBN. 

2) Disse kravene og PBN-prosedyrene bør baseres på reglene utarbeidet av Den internasjonale organisasjon for sivil 

luftfart (ICAO), og de bør gjennomføres i samsvar med ICAOs Global Air Navigation Plan(2) og den europeiske ATM-

hovedplanen(3). 

3) I henhold til vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012(4), særlig SERA.5015 bokstav 

a), vedlegg III til kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(5), særlig ORO.GEN.110 bokstav d), og artikkel 9 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 som gjennomført ved vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014(6), særlig 

TCO.205, skal luftfartøyer være utstyrt og flygebesetninger være kvalifisert til å fly den planlagte ruten eller følge den 

planlagte prosedyren. Disse kravene bør suppleres med felles krav ved bruk av luftrommet med angivelse av tilsvarende 

flygeprosedyrer og -ruter. 

4) Gjennomføringen av PBN i terminalområder med høy trafikktetthet som kreves i henhold til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014(7), forventes å forbedre presisjonen i innflygingsbanen og gjøre det lettere 

å fastlegge trafikkens rekkefølge tidligere, slik at drivstofforbruket og miljøvirkningene ved nedstigning og landing kan 

reduseres. For å lette gjennomføringen bør kravene i denne forordning være i samsvar med kravene i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 716/2014.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 26.7.2018, s. 3 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2019 av 8. februar 2019 om 

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

(1) EUT L 79 av 13.3.2008, s. 1. 

(2) ICAO Doc 9750. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 av 3. mai 2013 om definisjon av felles prosjekter, fastsettelse av en 

styringsordning og identifisering av stimuleringstiltak som støtter gjennomføringen av den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring 

(EUT L 123 av 4.5.2013, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og 

driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT  

L 281 av 13.10.2012, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014 av 29. april 2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 133 av 

6.5.2014, s. 12). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014 av 27. juni 2014 om opprettelse av det felles forsøksprosjektet som støtter 

gjennomføringen av den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring (EUT L 190 av 28.6.2014, s. 19). 
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5) Bruken av systemer for satellittbaserte korreksjonssignaler (SBAS – Satellite-Based Augmentation System), særlig i 

form av EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), bør fremmes, ettersom sikkerhets- og kostnads-

effektivitetshensyn taler for å innføre innflyginger med LPV-minima (Localiser Performance with Vertical guidance – 

LPV). Det bør imidlertid legges til rette for operasjoner med andre PBN-kapasiteter ved at det fastsettes andre minima i 

tillegg til LPV. 

6) Ved utvikling av forbedringsplanen for det europeiske rutenettverket skal nettverksforvalteren nevnt i kommisjons-

forordning (EU) nr. 677/2011(1) i henhold til nevnte forordning ta i bruk en samarbeidsbasert beslutningsprosess.  

I forbindelse med yting av ATM/ANS i samsvar med denne forordning bør nettverksforvalteren derfor koordinere med 

yterne av ATM/ANS, særlig for å sikre at ATS-ruter som brukes i forbindelse med overgang til eller fra rutenettet, er i 

samsvar med spesifikasjonene til de SID-rutene (standardiserte ruter for instrumentavgang) og STAR-rutene 

(standardiserte ruter for instrumentankomst) som betjenes. 

7) Kravene til ytere av ATM/ANS med hensyn til gjennomføringen av PBN fastsatt i denne forordning bør særlig omfatte 

hensiktsmessige krav til innføringen av 3D-innflygingsprosedyrer ved alle instrumentrullebaneender og, dersom yterne 

har fastsatt SID-ruter eller STAR-ruter, innføringen av disse rutene. I visse tilfeller kan imidlertid det å pålegge disse 

kravene ha alvorlige negative konsekvenser som er større enn de potensielle sikkerhets-, kapasitets- og effektivitets-

gevinstene. Derfor bør ytere av ATM/ANS i slike situasjoner ha rett til å avvike fra disse kravene og i stedet 

underlegges visse alternative krav som er bedre egnet for de spesifikke situasjonene, samtidig som gevinstene i størst 

mulig grad fortsatt oppnås. 

8) For å sikre en trygg og smidig overgang bør ytere av ATM/ANS i et rimelig tidsrom tillates å yte sine tjenester også på 

andre måter enn ved bruk av PBN i samsvar med kravene i denne forordning. Fra 1. juni 2030 bør de imidlertid ikke 

lenger ha tillatelse til å gjøre dette, annet enn gjennom beredskapstiltak, i lys av behovet for å rasjonalisere ytingen av 

ATM/ANS og unngå unødige kostnader, særlig for luftromsbrukere, som følge av en for omfattende navigasjonsin-

frastruktur. 

9) Av hensyn til sikkerheten bør en smidig og samordnet overgang til yting av ATM/ANS ved hjelp av ytelsesbasert 

navigasjon sikres i samsvar med kravene i denne forordning. Ytere av ATM/ANS bør derfor treffe alle nødvendige tiltak 

i rett tid og på en effektiv måte for å nå dette målet. Disse tiltakene bør omfatte utarbeiding av en overgangsplan som 

oppdateres av hver enkelt yter for å ta hensyn til all relevant utvikling i forbindelse med overgangen. Disse 

overgangsplanene og eventuelle oppdateringer av dem som er av betydning fordi de innebærer vesentlige endringer av 

planene og i vesentlig grad kan påvirke de berørte partenes interesser, bør utarbeides etter samråd med berørte parter for 

å sikre at deres synspunkter blir tatt hensyn til der det er relevant, og etter godkjenning fra vedkommende myndighet, 

for å sikre samsvar med kravene fastsatt i denne forordning, særlig artikkel 4 nr. 1. 

10) Unntaksvis kan det oppstå situasjoner der det etter gjennomføringen av PBN-kravene fastsatt i denne forordning, viser 

seg umulig for ytere av ATM/ANS av uventede årsaker som ligger utenfor deres kontroll, å yte sine tjenester i samsvar 

med de nevnte kravene. Uten at det berører disse yternes plikt til å treffe alle rimelige tiltak de har til rådighet for å 

hindre at slike situasjoner oppstår og for å sikre at disse kravene igjen overholdes snarest mulig når slike situasjoner 

likevel oppstår, bør de derfor pålegges å treffe nødvendige beredskapstiltak for å sikre vedvarende og trygg tjenesteyting 

på andre måter, særlig ved hjelp av konvensjonelle navigasjonsprosedyrer. 

11) Det er nødvendig å gi de berørte partene tilstrekkelig tid til å etterkomme denne forordning. Kravet om å utelukkende 

bruke PBN bør gjelde fra en egnet senere dato for å gi tilstrekkelig tid til en sikker og smidig overgang. I tillegg bør 

visse bestemmelser i vedlegget også gjelde fra en egnet senere dato, ettersom de berørte partene trenger ytterligere tid til 

å tilpasse seg de aktuelle kravene. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelsen Det europeiske flysikkerhetsbyrå har avgitt i samsvar med 

artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 5 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 549/2004(2).  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 av 7. juli 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for 

lufttrafikkstyring (ATM) og om endring av forordning (EU) nr. 691/2010 (EUT L 185 av 15.7.2011, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom (rammeforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordning fastsetter krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon. 

2. Denne forordning får anvendelse for ytere av lufttrafikkstyrings-/flysikringstjenester (ATM/ANS) og flyplassoperatører 

(heretter kalt «ytere av ATM/ANS») som er ansvarlige for å innføre instrumentinnflygingsprosedyrer eller fastsette 

lufttrafikktjenesteruter (ATS-ruter), når de yter sine tjenester i følgende luftrom: 

a) Over det territoriet som omfattes av traktaten. 

b) Ethvert annet luftrom der medlemsstatene har ansvar for yting av flysikringstjenester i samsvar med artikkel 1 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004(1). 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1) «ytelsesbasert navigasjon (PBN)» ytelsesbasert navigasjon som definert i artikkel 2 nr. 5 i forordning (EU) nr. 965/2012, 

 2) «ATS-rute» ATS-rute som definert i artikkel 2 nr. 46 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, 

 3) «instrumentinnflygingsprosedyre» instrumentinnflygingsprosedyre som definert i artikkel 2 nr. 90 i gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 923/2012, 

 4) «konvensjonelle navigasjonsprosedyrer» ATS-ruter og instrumentinnflygingsprosedyrer som bygger på bruk av 

bakkebaserte navigasjonshjelpemidler som ikke gjør det mulig å oppfylle PBN-kravene fastsatt i denne forordning, 

 5) «instrumentrullebane» instrumentrullebane som definert i nr. 22 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 139/2014(2), 

 6) «navigasjonsspesifikasjon» et sett med krav til luftfartøyer og flygebesetninger som kreves for å støtte ytelsesbasert 

navigasjon innenfor et definert luftrom, 

 7) «spesifikasjon for påkrevd navigasjonsytelse (RNP) X» en navigasjonsspesifikasjon basert på områdenavigering som 

omfatter kravet om ytelsesovervåking og varsling om bord, der «X» viser til lateral navigeringsnøyaktighet i nautiske mil 

eller type operasjon og påkrevd funksjonalitet, 

 8) «LNAV (lateral navigasjon)», «(LNAV/VNAV) (lateral navigasjon/vertikal navigasjon)» og «LPV (Localiser 

Performance with Vertical guidance)» (bruk av retningsindikator med vertikal veiledning) betegnelser for å identifisere de 

ulike operasjonelle minima på innflygingskart som viser innflygingsprosedyrer basert på globale satellittnavigasjons-

systemer (GNSS) som er klassifisert som RNP-innflyginger (RNP APCH), 

 9) «(RF) Radius to Fix» en sirkulær bane med konstant radius rundt et definert rotasjonspunkt, som avsluttes ved et fast 

punkt, 

10) «2D-innflyging» en instrumentinnflygingsprosedyre klassifisert som en ikke-presisjonsinnflygingsprosedyre i henhold til 

artikkel 2 nr. 90 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, 

11) «3D-innflyging» en instrumentinnflygingsprosedyre klassifisert som en innflyging med vertikal veiledning eller en 

presisjonsinnflyging i henhold til artikkel 2 nr. 90 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, 

12) «system for satellittbaserte korreksjonssignaler (SBAS)» et korreksjonssystem med bred dekning der brukeren av et GNSS 

mottar korreksjonsinformasjon fra en satellittbasert sender,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom 

(luftromsforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 139/2014 av 12. februar 2014 om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter for flyplasser i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 44 av 14.2.2014, s. 1). 
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13) «spesifikasjon for områdenavigering (RNAV) X» en navigasjonsspesifikasjon basert på områdenavigering som ikke 

omfatter kravet om ytelsesovervåking og varsling om bord, der «X» viser til lateral navigeringsnøyaktighet i nautiske mil, 

14) «standardisert instrumentankomstrute (STAR)» en angitt ankomstrute som flys i samsvar med instrumentflygereglene og 

forbinder et signifikant punkt, vanligvis på en ATS-rute, med et punkt der en kunngjort instrumentinnflygingsprosedyre 

kan påbegynnes, 

15) «standardisert instrumentavgangsrute (SID)» en angitt avgangsrute som flys i samsvar med instrumentflygereglene og 

forbinder flyplassen med et angitt signifikant punkt, vanligvis på en angitt ATS-rute, der underveisfasen starter, 

16) «navigasjonsfunksjonalitet» de detaljerte kravene til navigasjonssystemets evne til å oppfylle behovene til de foreslåtte 

operasjonene i luftrommet. 

Artikkel 3 

PBN-krav 

Ytere av ATM/ANS skal oppfylle kravene til gjennomføring av ytelsesbasert navigasjon fastsatt i kapittel PBN i vedlegget. 

Artikkel 4 

Overgangstiltak 

1. Ytere av ATM/ANS skal treffe nødvendige tiltak for å sikre en smidig og trygg overgang til yting av sine tjenester ved 

bruk av ytelsesbasert navigasjon i samsvar med artikkel 3. 

Disse tiltakene skal omfatte utarbeiding og gjennomføring av en overgangsplan. Ytere av ATM/ANS skal holde sin 

overgangsplan oppdatert. 

Overgangsplanen skal være i samsvar med den europeiske ATM-hovedplanen og de felles prosjektene nevnt i artikkel 15a i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004(1). 

2. Ytere av ATM/ANS skal rådspørre alle følgende parter om utkastet til overgangsplan og utkastet til eventuelle vesentlige 

oppdateringer av den og ta hensyn til deres synspunkter når det er hensiktsmessig: 

a) Flyplassoperatører, luftromsbrukere og organisasjoner som representerer luftromsbrukere som påvirkes av tjenestene de 

yter. 

b) Nettverksforvalteren nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) nr. 677/2011. 

c) Ytere av ATM/ANS som yter sine tjenester i tilgrensende luftromsblokker. 

3. Etter å ha gjennomført samrådet nevnt i nr. 2, skal ytere av ATM/ANS framlegge resultatene av samrådet samt utkastet til 

overgangsplan eller utkastet til en vesentlig oppdatering av planen, for godkjenning hos den vedkommende myndigheten som 

har ansvaret for det aktuelle luftrommet. 

Vedkommende myndighet skal kontrollere om utkastet til overgangsplan eller utkastet til en vesentlig oppdatering av planen 

oppfyller kravene i denne forordning, og særlig om det der tatt hensyn til luftromsbrukernes synspunkter der det er 

hensiktsmessig, herunder operatører av statlige luftfartøyer. Vedkommende myndighets medlemsstat kan fastsette at slike 

kontroller skal utføres i samarbeid med andre relevante myndigheter i den berørte medlemsstaten. 

Den vedkommende myndigheten skal uten unødig opphold underrette ytere av ATM/ANS om resultatet av denne kontrollen. 

Ytere av ATM/ANS skal ikke fastsette eller gjennomføre overgangsplanen eller den vesentlige oppdateringen av den før de er 

blitt underrettet av vedkommende myndighet om at utkastet til overgangsplan eller utkastet til en vesentlig oppdatering av 

planen er godkjent. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom 

(tjenesteytingsforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10). 
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Artikkel 5 

Utelukkende bruk av PBN 

1. Ytere av ATM/ANS skal ikke yte sine tjenester ved hjelp av konvensjonelle navigasjonsprosedyrer eller ved hjelp av 

ytelsesbasert navigasjon som ikke oppfyller kravene i punkt AUR.PBN.2005 i vedlegget. 

2. Nr. 1 berører ikke artikkel 6 og muligheten for ytere av ATM/ANS til å yte sine tjenester ved hjelp av landingssystemer 

som muliggjør CAT II-, CAT IIIA- eller CAT IIIB-operasjoner som definert i henholdsvis nr. 14, 15 og 16 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 965/2012. 

Artikkel 6 

Beredskapstiltak 

Ytere av ATM/ANS skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at de fortsatt er i stand til å yte sine tjenester på andre 

måter dersom GNSS eller andre metoder som brukes til ytelsesbasert navigasjon, av uventede årsaker som ligger utenfor deres 

kontroll, ikke lenger er tilgjengelige og dermed gjør det umulig for dem å yte sine tjenester i samsvar med artikkel 3. Disse 

tiltakene skal særlig omfatte å beholde et nettverk av konvensjonelle navigasjonshjelpemidler og tilhørende overvåkings- og 

kommunikasjonsinfrastruktur. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

2. Denne forordning får anvendelse fra 3. desember 2020. 

Som unntak fra første ledd gjelder imidlertid følgende: 

a) Artikkel 5 får anvendelse fra 6. juni 2030. 

b) AUR.PBN.2005 nr. 1) i vedlegget får anvendelse fra 25. januar 2024 for flyplasser oppført i nr. 1.2.1 i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014 og for instrumentrullebaneender der det benyttes presisjonsinnflygings-

prosedyrer på andre flyplasser. 

c) AUR.PBN.2005 nr. 4) i vedlegget får anvendelse fra 25. januar 2024 for alle instrumentrullebaneender for én fastsatt SID- 

eller STAR-rute og fra 6. juni 2030 for alle fastsatte SID- eller STAR-ruter. 

d) AUR.PBN.2005 nr. 6) i vedlegget får anvendelse fra 25. januar 2024 for ATS-ruter under FL 150. 

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

Utferdiget i Brussel 18. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Kapittel PBN – Ytelsesbasert navigasjon 

AUR.PBN.1005 Formål 

I dette kapittel fastsettes i samsvar med artikkel 3 kravene til gjennomføring av ytelsesbasert navigasjon (PBN) som skal 

overholdes av ytere av ATM/ANS. 

AUR.PBN.2005 Ruter og prosedyrer 

1) Ytere av ATM/ANS skal ved alle instrumentrullebaneender innføre innflygingsprosedyrer i samsvar med kravene i RNP-

innflygingsspesifikasjonen (RNP APCH), herunder LNAV-, LNAV/VNAV- og LPV-minima og, om nødvendig på grunn 

av trafikktetthet eller trafikkompleksitet, RF-strekninger (Radius to Fix). 

2) Ved instrumentrullebaneender der det som følge av terreng, hindringer eller forhold knyttet til atskillelse av lufttrafikk er 

uforholdsmessig vanskelig å innføre 3D-innflygingsprosedyrer, skal ytere av ATM/ANS som unntak fra nr. 1) innføre 2D-

innflygingsprosedyrer i samsvar med kravene i RNP-innflygingsspesifikasjonen (RNP APCH). I så fall kan de også, i 

tillegg til å innføre 2D-innflygingsprosedyrer, innføre 3D-innflygingsprosedyrer i samsvar med kravene i spesifikasjonen 

for påkrevd RNP-autorisasjon (RNP AR APCH). 

3) Ved instrumentrullebaneender uten tilstrekkelig SBAS-dekning skal ytere av ATM/ANS som unntak fra nr. 1) innføre RNP 

APCH-prosedyrer, herunder LNAV- og LNAV/VNAV-minima. Ytere av ATM/ANS skal også innføre LPV-minima ved 

disse instrumentrullebaneendene senest 18 måneder fra datoen da slik tilstrekkelig SBAS-dekning er tilgjengelig. 

4) Dersom ytere av ATM/ANS har fastsatt SID- eller STAR-ruter, skal de innføre disse rutene i samsvar med kravene i 

RNAV 1-spesifikasjonen. 

5) Dersom ytere av ATM/ANS har fastsatt SID- eller STAR-ruter og det er behov for strengere ytelseskrav enn dem som er 

omhandlet i nr. 4), for å opprettholde lufttrafikkapasiteten og sikkerheten i omgivelser med høy trafikktetthet, kompleks 

trafikk eller spesielle terrengforhold, skal de som unntak fra nevnte nummer innføre disse rutene i samsvar med kravene i 

RNP 1-spesifikasjonen, herunder en eller flere av følgende ytterligere navigasjonsfunksjonaliteter: 

a) Operasjoner langs en vertikal bane og mellom to faste punkter og med bruk av 

i) en «AT»-høydebegrensning, 

ii) en «AT OR ABOVE»-høydebegrensning, 

iii) en «AT OR BELOW»-høydebegrensning, 

iv) en «WINDOW»-begrensning. 

b) RF-strekning (Radius to Fix). 

6) Dersom ytere av ATM/ANS har fastsatt ATS-ruter for underveisoperasjoner, skal de innføre disse rutene i samsvar med 

kravene i RNAV 5-spesifikasjonen. 

7) Dersom ytere av ATM/ANS har fastsatt ATS-ruter, SID-ruter eller STAR-ruter for operasjoner med rotorluftfartøyer, skal 

de som unntak fra nr. 4) og 6) innføre disse rutene i samsvar med kravene i RNP 0.3-, RNAV 1- eller RNP 1-spesifi-

kasjonene. I så fall skal de ha rett til å avgjøre hvilket av de tre settene med krav de skal oppfylle. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1147 

av 10. august 2018 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallsbehandling, i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under nummer K(2018) 5070](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) legges til grunn ved fastsettelse av vilkår for tillatelser til anlegg 

som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, og vedkommende myndigheter bør fastsette utslippsgrenseverdier 

som sikrer at utslippene under normale driftsvilkår ikke overstiger utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige 

teknikkene som fastsatt i BAT-konklusjonene. 

2) Forumet bestående av representanter for medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, opprettet ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(2), avga 19. desember 2017 sin uttalelse til 

Kommisjonen om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet for avfallsbehandling. Uttalelsen er offentlig 

tilgjengelig. 

3) BAT-konklusjonene angitt i vedlegget til denne beslutning er det sentrale elementet i nevnte BAT-referansedokument. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallsbehandling, som fastsatt i vedlegget, vedtas. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 17.8.2018, s. 38 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2019 av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) Kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011 om opprettelse av et forum for utveksling av opplysninger i henhold til artikkel 13 i direktiv 

2010/75/EU om industriutslipp (EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3). 

2020/EØS/36/51 
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VEDLEGG 

KONKLUSJONER OM BESTE TILGJENGELIGE TEKNIKKER (BAT) FOR AVFALL 

VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene gjelder følgende former for virksomhet angitt i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, nærmere bestemt: 

— 5.1. Sluttbehandling eller gjenvinning av farlig avfall med en kapasitet på over 10 tonn per dag, gjennom en eller flere av 

følgende former for virksomhet: 

a) Biologisk behandling. 

b) Fysisk-kjemisk behandling. 

c) Blanding før avfallet blir gjenstand for noen av formene for virksomhet oppført i nr. 5.1 og 5.2 i vedlegg I til 

direktiv 2010/75/EU. 

d) Ompakking før avfallet blir gjenstand for noen av formene for virksomhet oppført i nr. 5.1 og 5.2 i vedlegg I til 

direktiv 2010/75/EU. 

e) Regenerering av løsemidler. 

f) Resirkulering/regenerering av andre uorganiske materialer enn metaller eller metallforbindelser. 

g) Regenerering av syrer eller baser. 

h) Gjenvinning av bestanddeler som brukes til å fange opp forurensende stoffer. 

i) Gjenvinning av produkter fra katalysatorer. 

j) Omraffinering eller annen ombruk av olje. 

— 5.3. a) Sluttbehandling av ikke-farlig avfall med en kapasitet på over 50 tonn per dag, gjennom en eller flere av følgende 

former for virksomhet, og med unntak for virksomheter som omfattes av rådsdirektiv 91/271/EØF(1): 

i) Biologisk behandling. 

ii) Fysisk-kjemisk behandling. 

iii) Forbehandling av avfall før forbrenning eller samforbrenning. 

iv) Behandling av aske. 

v) Behandling av metallavfall ved fragmenteringsanlegg, herunder avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og 

kasserte kjøretøyer og deres komponenter. 

b) Gjenvinning, eller en blanding av gjenvinning og sluttbehandling, av ikke-farlig avfall med en kapasitet på 

over 75 tonn per dag, gjennom en eller flere av følgende former for virksomhet, og med unntak for virksomheter 

som omfattes av direktiv 91/271/EØF: 

i) Biologisk behandling. 

ii) Forbehandling av avfall før forbrenning eller samforbrenning. 

iii) Behandling av aske. 

iv) Behandling av metallavfall ved fragmenteringsanlegg, herunder avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og 

kasserte kjøretøyer og deres komponenter. 

Dersom den eneste avfallsbehandlingsvirksomheten som utføres, er anaerob nedbryting, skal kapasitetsterskelen for 

denne formen for virksomhet være 100 tonn per dag. 

— 5.5. Midlertidig lagring av farlig avfall som ikke omfattes av nr. 5.4 i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, i påvente av en av 

formene for virksomhet oppført i nr. 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, med en samlet kapasitet 

på over 50 tonn, med unntak av midlertidig lagring i påvente av innsamling på stedet der avfallet produseres. 

— 6.11. Uavhengig drevet rensing av spillvann som ikke omfattes av direktiv 91/271/EØF, og som slippes ut av et anlegg som 

utfører virksomhet som omfattes av nr. 5.1, 5.3 eller 5.5 ovenfor.  

  

(1) Rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder (EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40). 
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Når det gjelder uavhengig drevet rensing av spillvann som ikke omfattes av direktiv 91/271/EØF, omfatter disse BAT-

konklusjonene også kombinert rensing av spillvann fra forskjellige kilder dersom hovedbelastningen av forurensende stoffer 

stammer fra de formene for virksomhet som omfattes av nr. 5.1, 5.3 eller 5.5 ovenfor. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter ikke følgende: 

— Lagunering. 

— Destruksjon eller gjenvinning av skrotter eller animalsk avfall som omfattes av virksomheten beskrevet i nr. 6.5 i vedlegg I 

til direktiv 2010/75/EU, når dette omfattes av BAT-konklusjonene om slakterier og industrien for animalske biprodukter 

(SA). 

— Behandling av husdyrgjødsel på driftsenheten når dette omfattes av BAT-konklusjonene for intensiv fjørfe- eller svineavl 

(IRPP). 

— Direkte gjenvinning (dvs. uten forbehandling) av avfall som erstatning for råstoffer på anlegg som utfører virksomhet som 

omfattes av andre BAT-konklusjoner, f.eks. i følgende tilfeller: 

— Direkte gjenvinning av bly (f.eks. fra batterier), sink- eller aluminiumssalter eller gjenvinning av metaller fra 

katalysatorer. Dette kan være omfattet av BAT-konklusjonene for industrien for ikke-jernholdige metaller (NFM). 

— Behandling av papir med henblikk på materialgjenvinning. Dette kan være omfattet av BAT-konklusjonene for 

produksjon av papirmasse, papir og papp (PP). 

— Bruk av avfall som brensel/råstoff i sementovner. Dette kan være omfattet av BAT-konklusjonene for produksjon av 

sement, kalk og magnesiumoksid (CLM). 

— Forbrenning, samforbrenning, pyrolyse og forgassing av avfall. Dette kan være omfattet av BAT-konklusjonene for 

avfallsforbrenning (WI) eller BAT-konklusjonene for store forbrenningsanlegg (LCP). 

— Deponering av avfall. Dette omfattes av rådsdirektiv 1999/31/EF(1). Det er særlig permanent og langsiktig lagring under 

jorden (≥ 1 år før sluttbehandling, ≥ 3 år før gjenvinning) som omfattes av direktiv 1999/31/EF. 

— Sanering av forurenset jord in situ (dvs. ikke utgravd jord). 

— Behandling av slagg og bunnaske. Dette kan være omfattet av BAT-konklusjonene for avfallsforbrenning (WI) og/eller 

BAT-konklusjonene for store forbrenningsanlegg (LCP). 

— Smelting av metallskrot og metallholdige materialer. Dette kan være omfattet av BAT-konklusjonene for industrien for 

ikke-jernholdige metaller (NFM), BAT-konklusjonene for jern- og stålproduksjon (IS) og/eller BAT-konklusjonene for 

smier og støperier (SF). 

— Regenerering av brukte syrer og baser når dette omfattes av BAT-konklusjonene for bearbeiding av jernholdige metaller. 

— Forbrenning av brensel når dette ikke genererer varme gasser som kommer i direkte kontakt med avfallet. Dette kan være 

omfattet av BAT-konklusjonene for store forbrenningsanlegg (LCP) eller av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2015/2193(2). 

Andre BAT-konklusjoner og referansedokumenter som kan være relevante for de formene for virksomhet som omfattes av 

disse BAT-konklusjonene, er som følger: 

— Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier (ECM). 

— Utslipp fra lagring (EFS). 

— Energieffektivitet (ENE). 

— Overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (ROM). 

— Produksjon av sement, kalk og magnesiumoksid (CLM). 

— Felles systemer for rensing/håndtering av spillvann og avgasser i kjemisk sektor (CWW). 

— Intensiv fjørfe- eller svineavl (IRPP). 

Disse BAT-konklusjonene får anvendelse uten at relevante bestemmelser i EUs regelverk berøres, f.eks. bestemmelsene om 

avfallshåndteringshierarkiet. 

  

(1) Rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall (EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra 

mellomstore forbrenningsanlegg (EUT L 313 av 28.11.2015, s. 1). 
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DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene menes med 

Uttrykk Definisjon 

Generelle uttrykk 

Kanaliserte utslipp 
Utslipp av forurensende stoffer til miljøet gjennom alle typer kanaler, rør, skorsteiner 

osv. Dette omfatter også utslipp fra åpne biofiltre. 

Kontinuerlig måling 
Måling ved hjelp av et automatisk målesystem som er permanent installert på 

anleggsstedet. 

Renhetserklæring 

Skriftlig dokument fra avfallsprodusenten/-besitteren som dokumenterer at den 

aktuelle tomme avfallsemballasjen (f.eks. tønner, beholdere) er ren med hensyn til 

godkjenningskriteriene. 

Diffuse utslipp 

Ikke-kanaliserte utslipp (f.eks. av støv, organiske forbindelser, lukt) som kan stamme 

fra arealkilder (f.eks. tanker) eller punktkilder (f.eks. rørflenser). Dette omfatter også 

utslipp fra utendørs rankekompostering. 

Direkte utslipp Utslipp til en vannresipient uten ytterligere rensing av spillvann nedstrøms. 

Utslippsfaktorer 
Tall som kan multipliseres med kjente data, f.eks. anleggs-/prosessdata eller 

gjennomstrømningsdata for å anslå utslipp. 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Fakling 

Oksidasjon ved høy temperatur for å forbrenne brennbare avgassforbindelser fra 

industriell virksomhet ved bruk av åpen ild. Fakling brukes hovedsakelig for å 

brenne av brennbare gasser av sikkerhetshensyn eller under ikke-rutinemessige 

driftsforhold. 

Flygeaske 
Partikler fra forbrenningskammeret eller som dannes i røykgasstrømmen, og som 

transporteres i røykgassen. 

Flyktige utslipp Diffuse utslipp fra punktkilder. 

Farlig avfall Farlig avfall som definert i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2008/98/EF. 

Indirekte utslipp Utslipp som ikke er direkte utslipp. 

Flytende biologisk nedbrytbart avfall 
Avfall av biologisk opprinnelse med et relativt høyt vanninnhold (f.eks. innhold fra 

fettutskillere, organisk slam, kjøkken- og matavfall). 

Større anleggsoppgradering 

En større endring med hensyn til et anleggs utforming eller teknologi som innebærer 

store justeringer eller utskiftninger av prosess- og/eller renseteknikker og tilhørende 

utstyr. 

Mekanisk-biologisk behandling (MBT) 
Behandling av blandet fast avfall ved hjelp av en kombinasjon av mekanisk 

behandling og biologisk behandling, f.eks. aerob eller anaerob behandling. 

Nytt anlegg 

Et anlegg som først blir tillatt på produksjonsstedet etter offentliggjøringen av disse 

BAT-konklusjonene, eller en fullstendig erstatning av et anlegg etter offentliggjø-

ringen av disse BAT-konklusjonene. 

Behandlet avfall Det behandlede avfallet som forlater avfallsbehandlingsanlegget. 
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Uttrykk Definisjon 

Tyktflytende avfall Slam som ikke er frittflytende. 

Periodisk måling Måling ved bestemte tidsintervaller ved hjelp av manuelle eller automatiske metoder. 

Gjenvinning Gjenvinning som definert i artikkel 3 nr. 15 i direktiv 2008/98/EF. 

Omraffinering Behandling som utføres for å omdanne spillolje til baseolje. 

Regenerering 

Behandlinger og prosesser som hovedsakelig er utarbeidet for å gjøre behandlet 
materiale (f.eks. brukt aktivt karbon eller brukt løsemiddel) egnet for tilsvarende 
bruk på nytt. 

Følsomme omgivelser 

Område som har behov for særlig vern, f.eks. 

— boligområder, 

— områder der det pågår menneskelig virksomhet (f.eks. nærliggende arbeids-
plasser, skoler, dagsentre, rekreasjonsområder, sykehus eller pleiehjem), 

Lagunering Tømming av flytende avfall eller slam i utgravinger, dammer, laguner osv. 

Behandling av avfall med brennverdi 
Behandling av treavfall, spillolje, plastavfall, løsemiddelavfall osv. for å utvinne 
brensel eller muliggjøre en bedre utnytting av avfallets brennverdi. 

VFC 

Flyktige (hydro)fluorkarboner: Flyktige organiske forbindelser (VOC) som består av 
fluorholdige (hydro)karboner, særlig klorfluorkarboner, hydroklorfluorkarboner og 
hydrofluorkarboner. 

VHC 
Flyktige hydrokarboner: Flyktige organiske forbindelser (VOC) som utelukkende 
består av hydrogen og karbon (f.eks. etan, propan, isobutan, syklopentan). 

VOC Flyktig organisk forbindelse som definert i artikkel 3 nr. 45 i direktiv 2010/75/EU. 

Avfallsbesitter 
Avfallsbesitter som definert i artikkel 3 nr. 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/98/EF(1). 

Tilført avfall Det innkommende avfallet som skal behandles på avfallsbehandlingsanlegget. 

Vannbasert flytende avfall 

Avfall som består av vandige væsker, syrer/baser eller pumpbart slam (f.eks. 
emulsjoner, avfallssyrer, vandig marint avfall), og som ikke er flytende biologisk 
nedbrytbart avfall. 

Forurensende stoffer / parametrer 

AOX 
Adsorberbare organisk bundne halogener, uttrykt som Cl, omfatter adsorberbart 
organisk bundet klor, brom og jod. 

Arsen 
Arsen, uttrykt som As, omfatter alle uorganiske og organiske arsenforbindelser, 
oppløst eller bundet til partikler. 

BOD 

Biokjemisk oksygenforbruk. Den mengden oksygen som kreves for biokjemisk 
oksidasjon av organisk og/eller uorganisk materiale i fem (BOD5) eller sju (BOD7) 
dager. 

Kadmium 
Kadmium, uttrykt som Cd, omfatter alle uorganiske og organiske kadmiumforbin-
delser, oppløst eller bundet til partikler. 
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Uttrykk Definisjon 

CFC 
Klorfluorkarboner: Flyktige organiske forbindelser som består av karbon, klor og 

fluor. 

Krom 
Krom, uttrykt som Cr, omfatter alle uorganiske og organiske kromforbindelser, 

oppløst eller bundet til partikler. 

Seksverdig krom 
Seksverdig krom, uttrykt som Cr(VI), omfatter alle kromforbindelser der krommet er 

i oksidasjonstilstand +6. 

COD 

Kjemisk oksygenforbruk. Den mengden oksygen som kreves for fullstendig kjemisk 

oksidasjon av det organiske materialet til karbondioksid. COD er en indikator for 

massekonsentrasjonen av organiske forbindelser. 

Kobber 
Kobber, uttrykt som Cu, omfatter alle uorganiske og organiske kobberforbindelser, 

oppløst eller bundet til partikler. 

Cyanid Fritt cyanid, uttrykt som CN-. 

Støv Samlet mengde partikler (i luft). 

HOI 

Hydrokarbonoljeindeks. Summen av forbindelser som kan ekstraheres med et hydro-

karbonløsemiddel (herunder langkjedede eller forgrenede alifatiske, alisykliske, 

aromatiske eller alkylsubstituerte aromatiske hydrokarboner). 

HCl Alle uorganiske gassformige klorforbindelser, uttrykt som HCl. 

HF Alle uorganiske gassformige fluorforbindelser, uttrykt som HF. 

H2S Hydrogensulfid. Karbonylsulfid og merkaptaner er ikke inkludert. 

Bly 
Bly, uttrykt som Pb, omfatter alle uorganiske og organiske blyforbindelser, oppløst 

eller bundet til partikler. 

Kvikksølv 
Kvikksølv, uttrykt som Hg, omfatter elementært kvikksølv og alle uorganiske og 

organiske kvikksølvforbindelser, gassformig, oppløst eller bundet til partikler. 

NH3 Ammoniakk. 

Nikkel 
Nikkel, uttrykt som Ni, omfatter alle uorganiske og organiske nikkelforbindelser, 

oppløst eller bundet til partikler. 

Luktkonsentrasjon 
Antall europeiske luktenheter (ouE) i en kubikkmeter under standardforhold målt ved 

bruk av dynamisk olfaktometri i henhold til EN 13725. 

PCB Polyklorerte bifenyler. 

Dioksinlignende PCB Polyklorerte bifenyler som oppført i kommisjonsforordning (EF) nr. 199/2006(2). 

PCDD/F Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner/-furaner. 

PFOA Perfluoroktansyre. 

PFOS Perfluoroktansulfonsyre. 

Fenolindeks 
Summen av fenolforbindelser uttrykt som fenolkonsentrasjon og målt i henhold til 

EN ISO 14402. 
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Uttrykk Definisjon 

TOC Totalt organisk karbon, uttrykt som C (i vann), omfatter alle organiske forbindelser. 

Total-N 
Totalnitrogen, uttrykt som N, omfatter fri ammoniakk og ammoniumnitrogen (NH4-

N), nitrittnitrogen (NO2-N), nitratnitrogen (NO3-N) og organisk bundet nitrogen. 

Total-P 
Totalfosfor, uttrykt som P, omfatter alle uorganiske og organiske fosforforbindelser, 

oppløst eller bundet til partikler. 

TSS 
Totalt suspendert fast stoff. Massekonsentrasjonen av alle suspenderte faste stoffer  

(i vann) målt ved filtrering gjennom glassfiberfiltre og gravimetri. 

TVOC Totalt flyktig organisk karbon, uttrykt som C (i luft). 

Sink 
Sink, uttrykt som Zn, omfatter alle uorganiske og organiske sinkforbindelser, oppløst 

eller bundet til partikler. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 199/2006 av 3. februar 2006 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av grenseverdier 

for visse forurensende stoffer i næringsmidler med hensyn til dioksiner og dioksinlignende PCB (EUT L 32 av 4.2.2006, s. 34). 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende akronymer: 

Akronym Definisjon 

EMS Miljøstyringsordning. 

EoLVs 
Kasserte kjøretøyer (som definert i artikkel 2 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/53/EF(1)). 

HEPA Høyeffektivt partikkelluftfilter. 

IBC IBC-container. 

LDAR Påvisning og reparasjon av lekkasjer. 

LEV Punktavtrekkssystem. 

POP 
Persistent organisk forurensende stoff (som oppført i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 850/2004(2)). 

WEEE 
Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (som definert i artikkel 3 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU(3)). 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer (EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske forurensende stoffer, og om endring av 

direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU av 4. juli 2012 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) (EUT L 197 av 

24.7.2012, s. 38). 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

Beste tilgjengelige teknikker 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er verken normative eller uttømmende. Det kan brukes 

andre teknikker som sikrer minst et tilsvarende miljøvernnivå. 

Med mindre noe annet er angitt, får BAT-konklusjonene generell anvendelse.  
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Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til luft 

Med mindre noe annet er angitt, viser utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp 

til luft i disse BAT-konklusjonene til konsentrasjoner (masse av stoffer som slippes ut per volum avgass) under følgende 

standardforhold: tørr gass ved en temperatur på 273,15 K og et trykk på 101,3 kPa, uten korrigering for oksygeninnhold, og 

uttrykt i μg/Nm3 eller mg/Nm3. 

For perioder for gjennomsnittsberegning av BAT-AEL for utslipp til luft gjelder følgende definisjoner: 

Type måling 
Periode for 

gjennomsnittsberegning 
Definisjon 

Kontinuerlig Døgngjennomsnitt 
Gjennomsnitt i en periode på ett døgn basert på gyldige time- 

eller halvtimesgjennomsnitt. 

Periodisk 
Gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden 

Gjennomsnittsverdi av tre påfølgende målinger på minst 

30 minutter hver(1). 

(1) Dersom en måling på 30 minutter er uegnet på grunn av begrensninger i forbindelse med prøvetakingen eller analysen, kan det for enhver 

parameter brukes en mer hensiktsmessig måleperiode (f.eks. for luktkonsentrasjonen). For PCDD/F eller dioksinlignende PCB brukes det 

en prøvetakingsperiode på 6–8 timer. 

Dersom det brukes kontinuerlig måling, kan BAT-AEL uttrykkes som døgngjennomsnitt. 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til vann 

Med mindre noe annet er angitt, viser utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp 

til vann i disse BAT-konklusjonene til konsentrasjoner (masse av stoffer som slippes ut per volum vann), uttrykt i μg/l eller 

mg/l. 

Med mindre noe annet er angitt, viser periodene for gjennomsnittsberegning forbundet med BAT-AEL til et av følgende to 

tilfeller: 

— Ved kontinuerlige utslipp: døgngjennomsnittsverdier, dvs. 24-timers gjennomstrømningsproporsjonale samleprøver. 

— Ved batchvise utslipp: gjennomsnittsverdier i løpet av utslippets varighet tatt som gjennomstrømningsproporsjonale 

samleprøver eller, forutsatt at avløpsvannet er riktig blandet og homogent, en stikkprøve tatt før utslippet. 

Tidsproporsjonale samleprøver kan brukes dersom det påvises tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet. 

Alle BAT-AEL-verdier for utslipp til vann gjelder på det punktet der utslippene forlater anlegget. 

Renseeffektivitet 

Beregningen av den gjennomsnittlige renseeffektiviteten som det vises til i disse BAT-konklusjonene (se tabell 6.1), omfatter 

for COD og TOC ikke de innledende behandlingstrinnene som har som formål å skille det organiske innholdet fra det 

vannbaserte flytende avfallet, f.eks. i form av fordampingskondensering, emulsjonsbryting eller faseseparasjon. 

1. GENERELLE BAT-KONKLUSJONER 

1.1. Samlet miljøprestasjon 

BAT 1. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen er å gjennomføre og følge en 

miljøstyringsordning (EMS) som omfatter samtlige av følgende punkter: 

I. Engasjement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelsen. 

II. Fastsettelse fra ledelsens side av en miljøpolitikk som omfatter kontinuerlig forbedring av anleggets miljø-

prestasjon. 
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III. Planlegging og fastsettelse av de framgangsmåtene, målsetningene og målene som er nødvendige, sammen med 

finansiell planlegging og investeringer. 

IV. Gjennomføring av framgangsmåtene, med særlig vekt på 

a) struktur og ansvar, 

b) rekruttering, opplæring, bevisstgjøring og kompetanse, 

c) kommunikasjon, 

d) medarbeidernes deltakelse, 

e) dokumentasjon, 

f) effektiv prosesstyring, 

g) vedlikeholdsprogrammer, 

h) kriseberedskap og innsats i nødssituasjoner, 

i) sikring av overholdelse av miljølovgivningen. 

V. Kontroll av prestasjoner og iverksetting av korrigerende tiltak, med særlig vekt på 

a) overvåking og måling (se også Det felles forskningssenters referanserapport om overvåking av utslipp til luft 

og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet – ROM), 

b) korrigerende og forebyggende tiltak, 

c) føring av registre, 

d) uavhengig (dersom det er mulig) intern og ekstern revisjon for å fastslå om miljøstyringsordningen fungerer 

som planlagt og er korrekt gjennomført og vedlikeholdt. 

VI. Gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, utført av den 

øverste ledelsen. 

VII. Tilpasning til utviklingen av renere teknologier. 

VIII. Vurdering av miljøvirkningene forbundet med den endelige avviklingen av anlegget i prosjekteringsfasen for et 

nytt anlegg, og i hele dets levetid. 

IX. Regelmessige sammenligninger med andre foretak innenfor samme sektor. 

X. Håndtering av avfallsstrømmer (se BAT 2). 

XI. En fortegnelse over strømmene av spillvann og avgasser (se BAT 3). 

XII. Plan for håndtering av restprodukter (se beskrivelse i avsnitt 6.5). 

XIII. Plan for håndtering av ulykker (se beskrivelse i avsnitt 6.5). 

XIV Plan for håndtering av lukt (se BAT 12). 

XV. Plan for håndtering av støy og vibrasjoner (se BAT 17). 

Bruk 

Miljøstyringsordningens omfang (f.eks. detaljnivå) og art (f.eks. standardisert eller ikke-standardisert) henger generelt 

sammen med anleggets art, størrelse og kompleksitet samt de miljøvirkningene det kan ha (bestemmes også av typen og 

mengden avfall som behandles). 
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BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk for å bedre anleggets samlede miljøprestasjon er å bruke alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. 

Utarbeiding og gjennomføring av 

framgangsmåter for karakteri-

sering og forhåndsgodkjenning av 

avfall 

Formålet med disse framgangsmåtene er å sikre at avfallsbehandlingen er 

teknisk (og rettslig) egnet for en bestemt type avfall før avfallet ankommer 

anlegget. De omfatter framgangsmåter for å samle inn informasjon om det 

tilførte avfallet og kan omfatte prøvetaking og karakterisering av avfallet 

med henblikk på å få tilstrekkelig kunnskap om avfallets sammensetning. 

Framgangsmåtene for forhåndsgodkjenning av avfallet er risikobaserte og 

tar f.eks. hensyn til avfallets farlige egenskaper, risikoene som avfallet 

utgjør med hensyn til prosessikkerhet, sikkerhet på arbeidsplassen og 

miljøvirkning, samt informasjonen som framlegges av den eller de 

tidligere avfallsbesitterne. 

b. 

Utarbeiding og gjennomføring av 

framgangsmåter for godkjenning 

av avfall 

Formålet med framgangsmåtene for godkjenning er å bekrefte avfallets 

egenskaper som ble identifisert i forbindelse med forhåndsgodkjenningen. 

Disse framgangsmåtene definerer hvilke elementer som skal kontrolleres 

når avfallet ankommer anlegget, samt kriteriene for godkjenning og 

avvisning av avfallet. De kan omfatte prøvetaking, inspeksjon og 

analysering av avfallet. Framgangsmåtene for godkjenning av avfallet er 

risikobaserte og tar f.eks. hensyn til avfallets farlige egenskaper, risikoene 

som avfallet utgjør med hensyn til prosessikkerhet, sikkerhet på 

arbeidsplassen og miljøvirkning, samt informasjonen som framlegges av 

den eller de tidligere avfallsbesitterne. 

c. 

Opprettelse og gjennomføring av 

et system for sporing av og 

fortegnelse over avfall 

Formålet med et system for sporing av og fortegnelse over avfall er å 

spore plasseringen av og mengden avfall på anlegget. Det inneholder all 

informasjonen som er generert i forbindelse med framgangsmåtene for 

forhåndsgodkjenning (f.eks. dato for avfallets ankomst på anlegget og dets 

entydige referansenummer, informasjon om tidligere avfallsbesittere, 

resultater fra forhåndsgodkjennings- og godkjenningsanalyser, tiltenkt 

behandlingsmåte, arten og mengden av avfallet på anlegget, herunder alle 

identifiserte farer), godkjenning, lagring, behandling og/eller transport bort 

fra anleggsstedet. Avfallssporingssystemet er risikobasert og tar f.eks. 

hensyn til avfallets farlige egenskaper, risikoene som avfallet utgjør med 

hensyn til prosessikkerhet, sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvirkning, 

samt informasjonen som framlegges av den eller de tidligere avfalls-

besitterne. 

d. 

Opprettelse og gjennomføring av 

et kvalitetsstyringssystem for det 

behandlede avfallet 

Denne teknikken innebærer at det utarbeides og gjennomføres et 

kvalitetsstyringssystem for det behandlede avfallet for å sikre at resultatet 

av avfallsbehandlingen er i henhold til forventningene, f.eks. ved bruk av 

eksisterende EN-standarder. Dette styringssystemet gjør det også mulig å 

overvåke og optimalisere avfallsbehandlingens effektivitet, og det kan for 

dette formål omfatte en analyse av materialstrømmen av relevante 

komponenter under hele avfallsbehandlingen. Bruken av en analyse av 

materialstrømmen er risikobasert og tar f.eks. hensyn til avfallets farlige 

egenskaper, risikoene som avfallet utgjør med hensyn til prosessikkerhet, 

sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvirkning, samt informasjonen som 

framlegges av den eller de tidligere avfallsbesitterne. 

e. Sikring av at avfall holdes atskilt 

Avfallet holdes atskilt på grunnlag av dets egenskaper for å muliggjøre en 

enklere og mer miljømessig sikker lagring og behandling. Dette bygger på 

fysisk utskilling av avfall og på framgangsmåter som identifiserer når og 

hvor avfall lagres. 
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Teknikk Beskrivelse 

f. 
Sikring av at forskjellige typer 

avfall er forenlige før de blandes 

Forenligheten sikres ved hjelp av en rekke kontrolltiltak og prøvinger med 

henblikk på å oppdage eventuelle uønskede og/eller potensielt farlige 

kjemiske reaksjoner mellom forskjellige typer avfall (f.eks. polymeri-

sering, gassutvikling, eksoterm reaksjon, nedbryting, krystallisering, 

utfelling) når avfallet blandes, eller når det utføres andre typer behandling. 

Forenlighetsprøvingene er risikobaserte og tar f.eks. hensyn til avfallets 

farlige egenskaper, risikoene som avfallet utgjør med hensyn til 

prosessikkerhet, sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvirkning, samt 

informasjonen som framlegges av den eller de tidligere avfallsbesitterne. 

g. 
Sortering av innkommende fast 

avfall 

Formålet med sortering av innkommende fast avfall(1) er å hindre at 

uønsket materiale kommer inn i den eller de etterfølgende avfallsbehand-

lingsprosessene. Dette kan omfatte følgende: 

— Manuell utskilling ved hjelp av visuelle undersøkelser. 

— Utskilling av jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller eller alle 

metaller. 

— Utskilling ved hjelp av optisk teknologi, f.eks. ved hjelp av 

nærinfrarød spektroskopi eller røntgensystemer. 

— Utskilling ut fra tetthet, f.eks. ved hjelp av vindsikting, sedimen-

teringstanker, vibrasjonsbord. 

— Utskilling ut fra størrelse ved hjelp av sålding/siling. 

(1) Avsnitt 6.4 inneholder en beskrivelse av sorteringsteknikker. 

BAT 3. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslippene til vann og luft er å opprette og vedlikeholde en fortegnelse 

over strømmene av spillvann og avgasser som en del av miljøstyringsordningen (se BAT 1), som omfatter samtlige av 

følgende punkter: 

i) Informasjon om egenskapene til avfallet som skal behandles, og avfallshåndteringsprosessen, herunder 

a) forenklede prosessflytskjemaer som viser utslippenes opprinnelse, 

b) beskrivelse av prosessintegrerte teknikker og rensing av spillvann/avgasser ved kilden, herunder resultatene 

som oppnås. 

ii) Informasjon om spillvannstrømmenes egenskaper, f.eks. 

a) gjennomsnittsverdier for og variabilitet når det gjelder gjennomstrømning, pH, temperatur og konduktivitet, 

b) gjennomsnittlige konsentrasjons- og belastningsverdier for relevante stoffer og deres variabilitet (f.eks. 

COD/TOC, nitrogenarter, fosfor, metaller og prioriterte stoffer / mikroforurensende stoffer), 

c) informasjon om biologisk nedbrytbarhet (f.eks. BOD, BOD/COD-forhold, Zahn-Wellens-test og potensial for 

biologisk hemming (f.eks. hemming av aktivert slam)) (se BAT 52). 

iii) Informasjon om avgasstrømmenes egenskaper, f.eks. 

a) gjennomsnittsverdier for og variabilitet når det gjelder gjennomstrømning og temperatur, 

b) gjennomsnittlige konsentrasjons- og belastningsverdier for relevante stoffer og deres variabilitet (f.eks. 

organiske forbindelser og persistente organiske forurensende stoffer som PCB), 

c) antennelighet, nedre og øvre eksplosjonsgrense og reaktivitet, 

d) forekomst av andre stoffer som kan påvirke avgassrensesystemet eller sikkerheten ved anlegget (f.eks. 

oksygen, nitrogen, vanndamp eller støv). 

Bruk 

Fortegnelsens omfang (f.eks. detaljnivå) og art henger generelt sammen med anleggets art, størrelse og kompleksitet 

samt de miljøvirkningene det kan ha (bestemmes også av typen og mengden avfall som behandles).  
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BAT 4. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere miljørisikoen forbundet med lagring av avfall er å bruke alle 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimalisert lagringssted 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

— plassering av lagringsstedet så langt vekk 

fra følsomme omgivelser, vassdrag osv. 

som er teknisk og økonomisk mulig, 

— plassering av lagringsstedet slik at 

unødvendig håndtering av avfall på 

anlegget unngås eller minimeres (f.eks. at 

det samme avfallet håndteres to eller flere 

ganger eller at transportavstandene på 

anleggsområdet er unødvendig lange). 

Kan brukes generelt i nye 

anlegg. 

b. 
Tilstrekkelig 

lagringskapasitet 

Det skal treffes tiltak for å unngå opphopning 

av avfall, f.eks. 

— den maksimale avfallslagringskapasiteten 

er tydelig fastsatt og overskrides ikke, 

idet det tas hensyn til avfallets 

egenskaper (f.eks. med tanke på risikoen 

for brann) og behandlingskapasiteten, 

— mengden avfall som lagres, overvåkes 

regelmessig og sammenlignes med den 

største tillatte lagringskapasiteten, 

— avfallets lengste oppholdstid er tydelig 

fastsatt. 

Kan brukes generelt. 

c. Sikker lagring 

Dette omfatter tiltak som f.eks. 

— at utstyr som brukes til lasting, lossing og 

lagring av avfall, er tydelig dokumentert 

og merket, 

— at avfall som er kjent for å være følsomt 

for varme, lys, luft, vann osv., er 

beskyttet mot slike omgivelser, 

— at beholdere og tønner er egnet for 

formålet og oppbevares på en sikker 

måte. 

d. 

Atskilt område til lagring og 

håndtering av emballert 

farlig avfall 

Dersom det er relevant, skal det brukes et 

atskilt område til lagring og håndtering av 

emballert farlig avfall. 

BAT 5. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere miljørisikoen forbundet med håndtering og overføring av avfall er å 

utarbeide og gjennomføre framgangsmåter for håndtering og overføring. 

Beskrivelse 

Formålet med framgangsmåtene for håndtering og overføring er å sikre at avfall håndteres og overføres til det aktuelle 

lagrings- eller behandlingsstedet på en sikker måte. Følgende elementer skal inngå: 

— Håndtering og overføring av avfall utføres av kvalifisert personale. 

— Håndtering og overføring av avfall blir behørig dokumentert, validert før utførelsen og kontrollert etter utførelsen.  
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— Det treffes tiltak for å forebygge, oppdage og redusere spill. 

— Det tas drifts- og utformingsmessige forholdsregler når avfall skal blandes (f.eks. støvsuging av støv- og pulver-

avfall). 

Framgangsmåtene for håndtering og overføring er risikobaserte og tar hensyn til sannsynligheten for ulykker og 

hendelser samt de miljøvirkningene de har. 

1.2. Overvåking 

BAT 6. For relevante utslipp til vann som angitt i fortegnelsen over spillvannstrømmer (se BAT 3) er beste tilgjengelige 

teknikk å overvåke sentrale prosessparametrer (f.eks. spillvanngjennomstrømning, pH, temperatur, konduktivitet, BOD) 

på viktige steder (f.eks. ved inn- og/eller utløpet til forbehandlingen, ved innløpet til sluttbehandlingen og på stedet der 

utslippet forlater anlegget). 

BAT 7. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til vann med minst den frekvensen som angis nedenfor, og i 

samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-

standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som gir data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/parameter Standard(er) Avfallsbehandlingsprosess 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(1)(2) 

Overvåking 

forbundet med 

Adsorberbare organisk 

bundne halogener 

(AOX)(3)(4) 

EN ISO 9562 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall En gang hver dag 

BAT 20 

Benzen, toluen, 

etylbenzen, xylen 

(BTEX)(3)(4) 

EN ISO 15680 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall En gang i måneden 

Kjemisk oksygenforbruk 

(COD)(5)(6) 

Ingen EN-standard 

foreligger 

Alle avfallsbehandlinger, bortsett fra 

behandling av vannbasert flytende 

avfall 

En gang i måneden 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall 
En gang hver dag 

Fritt cyanid (CN-)(3)(4) 

Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. EN 

ISO 14403-1 og -2) 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall En gang hver dag 

Hydrokarbonoljeindeks 

(HOI)(4) 
EN ISO 9377-2 

Mekanisk behandling av metallavfall 

ved fragmenteringsanlegg 

En gang i måneden 

Behandling av WEEE som inneholder 

VFC og/eller VHC 

Omraffinering av spillolje 

Fysisk-kjemisk behandling av avfall 

med brennverdi 

Vasking med vann av utgravd 

forurenset jord 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall 
En gang hver dag 
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Stoff/parameter Standard(er) Avfallsbehandlingsprosess 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(1)(2) 

Overvåking 

forbundet med 

Arsen (As), kadmium 

(Cd), krom (Cr), kobber 

(Cu), nikkel (Ni), bly 

(Pb), sink (Zn)(3)(4) 

Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. EN 

ISO 11885, EN 

ISO 17294-2, EN 

ISO 15586) 

Mekanisk behandling av metallavfall 

ved fragmenteringsanlegg 

En gang i måneden 

 

Behandling av WEEE som inneholder 

VFC og/eller VHC 

Mekanisk-biologisk behandling av 

avfall 

Omraffinering av spillolje 

Fysisk-kjemisk behandling av avfall 

med brennverdi 

Fysisk-kjemisk behandling av fast 

og/eller tyktflytende avfall 

Regenerering av brukte løsemidler 

Vasking med vann av utgravd 

forurenset jord 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall 
En gang hver dag 

Mangan (Mn)(3)(4) 
Behandling av vannbasert flytende 

avfall 
En gang hver dag 

Seksverdig krom 

(Cr(VI))(3)(4) 

Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. EN 

ISO 10304-3, EN 

ISO 23913) 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall 
En gang hver dag 

Kvikksølv (Hg)(3)(4) 

Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. EN 

ISO 17852, EN 

ISO 12846) 

Mekanisk behandling av metallavfall 

ved fragmenteringsanlegg 

En gang i måneden 

Behandling av WEEE som inneholder 

VFC og/eller VHC 

Mekanisk-biologisk behandling av 

avfall 

Omraffinering av spillolje 

Fysisk-kjemisk behandling av avfall 

med brennverdi 

Fysisk-kjemisk behandling av fast 

og/eller tyktflytende avfall 

Regenerering av brukte løsemidler 

Vasking med vann av utgravd 

forurenset jord 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall 
En gang hver dag 
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Stoff/parameter Standard(er) Avfallsbehandlingsprosess 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(1)(2) 

Overvåking 

forbundet med 

PFOA(3) 
Ingen EN-standard 

foreligger 
Alle avfallsbehandlinger 

En gang hver sjette 

måned 

 

PFOS(3) 

Fenolindeks(6) EN ISO 14402 

Omraffinering av spillolje 

En gang i måneden 
Fysisk-kjemisk behandling av avfall 

med brennverdi 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall 
En gang hver dag 

Totalnitrogen (Total-

N)(6) 

EN 12260, 

EN ISO 11905-1 

Biologisk behandling av avfall 

En gang i måneden 

Omraffinering av spillolje 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall 
En gang hver dag 

Totalt organisk karbon 

(TOC)(5)(6) 
EN 1484 

Alle avfallsbehandlinger, bortsett fra 

behandling av vannbasert flytende 

avfall 

En gang i måneden 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall 
En gang hver dag 

Totalfosfor (Total-P)(6) 

Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. EN 

ISO 15681-1 og -2, EN 

ISO 6878, 

EN ISO 11885) 

Biologisk behandling av avfall En gang i måneden 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall 
En gang hver dag 

Totalt suspendert fast 

stoff (TSS)(6) 
EN 872 

Alle avfallsbehandlinger, bortsett fra 

behandling av vannbasert flytende 

avfall 

En gang i måneden 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall 
En gang hver dag 

(1) Overvåkingsfrekvensen kan reduseres dersom det påvises at utslippsnivåene er tilstrekkelig stabile. 

(2) Ved batchvise utslipp som er mindre hyppige enn den laveste overvåkingsfrekvensen, utføres overvåking én gang per batch. 

(3) Overvåkingen får bare anvendelse når det berørte stoffet er identifisert som relevant i fortegnelsen over spillvann nevnt i BAT 3. 

(4) Ved indirekte utslipp til en vannresipient kan overvåkingsfrekvensen reduseres dersom renseanlegget nedstrøms reduserer de aktuelle 

forurensende stoffene. 

(5) Enten TOC eller COD overvåkes. TOC foretrekkes, ettersom overvåkingen da ikke er avhengig av at det brukes svært giftige forbindelser. 

(6) Overvåkingen får bare anvendelse ved direkte utslipp til en vannresipient. 

BAT 8. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke kanaliserte utslipp til luft med minst den frekvensen som angis 

nedenfor, og i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å 

bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som gir data av tilsvarende 

vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/parameter Standard(er) Avfallsbehandlingsprosess 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(1) 

Overvåking 

forbundet med 

Bromerte 

flammehemmere(2) 

Ingen EN-standard 

foreligger 

Mekanisk behandling av metallavfall 

ved fragmenteringsanlegg 
En gang i året BAT 25 
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Stoff/parameter Standard(er) Avfallsbehandlingsprosess 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(1) 

Overvåking 

forbundet med 

CFC 
Ingen EN-standard 

foreligger 

Behandling av WEEE som inneholder 

VFC og/eller VHC 

En gang hver sjette 

måned 
BAT 29 

Dioksinlignende PCB EN 1948-1, -2 og -4(3) 

Mekanisk behandling av metallavfall 

ved fragmenteringsanlegg(2) 
En gang i året BAT 25 

Dekontaminering av utstyr som 

inneholder PCB 

En gang hver tredje 

måned 
BAT 51 

Støv EN 13284-1 

Mekanisk behandling av avfall 

En gang hver sjette 

måned 

BAT 25 

Mekanisk-biologisk behandling av 

avfall 
BAT 34 

Fysisk-kjemisk behandling av fast og/ 

eller tyktflytende avfall 
BAT 41 

Varmebehandling av brukt aktivt 

karbon, katalysatoravfall og utgravd 

forurenset jord 

BAT 49 

Vasking med vann av utgravd 

forurenset jord 
BAT 50 

HCl EN 1911 

Varmebehandling av brukt aktivt 

karbon, katalysatoravfall og utgravd 

forurenset jord(2) En gang hver sjette 

måned 

BAT 49 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall(2) 
BAT 53 

HF 
Ingen EN-standard 

foreligger 

Varmebehandling av brukt aktivt 

karbon, katalysatoravfall og utgravd 

forurenset jord(2) 

En gang hver sjette 

måned 
BAT 49 

Hg EN 13211 

Behandling av avfall fra elektrisk og 

elektronisk utstyr (WEEE) som 

inneholder kvikksølv 

En gang hver tredje 

måned 
BAT 32 

H2S 
Ingen EN-standard 

foreligger 

Biologisk behandling av avfall(4) En gang hver sjette 

måned 
BAT 34 

Metaller og metalloider 

unntatt kvikksølv 

(f.eks. As, Cd, Co, Cr, 

Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, 

Tl, V)(2) 

EN 14385 
Mekanisk behandling av metallavfall 

ved fragmenteringsanlegg 
En gang i året BAT 25 

NH3 
Ingen EN-standard 

foreligger 

Biologisk behandling av avfall(4) 
En gang hver sjette 

måned 
BAT 34 

Fysisk-kjemisk behandling av fast og/ 

eller tyktflytende avfall(2) 
En gang hver sjette 

måned 

BAT 41 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall(2) 
BAT 53 
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Stoff/parameter Standard(er) Avfallsbehandlingsprosess 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(1) 

Overvåking 

forbundet med 

Luktkonsentrasjon EN 13725 Biologisk behandling av avfall(5) 
En gang hver sjette 

måned 
BAT 34 

PCDD/F(2) EN 1948-1, -2 og -3(3) 
Mekanisk behandling av metallavfall 

ved fragmenteringsanlegg 
En gang i året BAT 25 

TVOC EN 12619 

Mekanisk behandling av metallavfall 

ved fragmenteringsanlegg 

En gang hver sjette 

måned 
BAT 25 

Behandling av WEEE som inneholder 

VFC og/eller VHC 

En gang hver sjette 

måned 
BAT 29 

Mekanisk behandling av avfall med 

brennverdi(2) 

En gang hver sjette 

måned 
BAT 31 

Mekanisk-biologisk behandling av 

avfall 

En gang hver sjette 

måned 
BAT 34 

Fysisk-kjemisk behandling av fast og/ 

eller tyktflytende avfall(2) 

En gang hver sjette 

måned 

BAT 41 

Omraffinering av spillolje BAT 44 

Fysisk-kjemisk behandling av avfall 

med brennverdi 
BAT 45 

Regenerering av brukte løsemidler BAT 47 

Varmebehandling av brukt aktivt 

karbon, katalysatoravfall og utgravd 

forurenset jord 

BAT 49 

Vasking med vann av utgravd 

forurenset jord 
BAT 50 

Behandling av vannbasert flytende 

avfall(2) 
BAT 53 

Dekontaminering av utstyr som 

inneholder PCB(6) 

En gang hver tredje 

måned 
BAT 51 

(1) Overvåkingsfrekvensen kan reduseres dersom det påvises at utslippsnivåene er tilstrekkelig stabile. 

(2) Overvåkingen får bare anvendelse når det berørte stoffet er identifisert som relevant i avgasstrømmen basert på fortegnelsen nevnt i BAT 3. 

(3) I stedet for EN 1948-1 kan prøvetakingen også utføres i henhold til CEN/TS 1948-5. 

(4) Luktkonsentrasjonen kan overvåkes i stedet. 

(5) Overvåking av NH3 og H2S kan brukes som et alternativ til overvåking av luktkonsentrasjonen. 

(6) Overvåkingen får bare anvendelse når det brukes løsemidler til rengjøring av det kontaminerte utstyret. 
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BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke diffuse utslipp til luft av organiske forbindelser som stammer fra 

regenerering av brukte løsemidler, dekontaminering av utstyr som inneholder persistente organiske forurensende stoffer 

med løsemidler, samt fysisk-kjemisk behandling av løsemidler for å utnytte deres brennverdi, minst en gang i året ved 

bruk av en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Måling 
Sniffemetoder, optisk gassmåling, SOF (Solar Occultation Flux) eller 

differensiell absorpsjon. Se beskrivelser i avsnitt 6.2. 

b. Utslippsfaktorer 
Beregning av utslipp basert på utslippsfaktorer som valideres regelmessig 

(f.eks. annethvert år) ved hjelp av målinger. 

c. Massebalanse 

Beregning av diffuse utslipp ved bruk av en massebalanse der det tas 

hensyn til tilført løsemiddel, kanaliserte utslipp til luft, utslipp til vann, 

løsemiddelet i det behandlede produktet og rester fra prosessen (f.eks. 

destillering). 

BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke luktutslipp regelmessig. 

Beskrivelse 

Luktutslipp kan overvåkes ved hjelp av 

— EN-standarder (f.eks. dynamisk olfaktometri i henhold til EN 13725 for å bestemme luktkonsentrasjonen eller EN 

16841-1 eller -2 for å bestemme lukteksponeringen), 

— ISO-standarder eller nasjonale eller internasjonale standarder som gir data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet, når 

det brukes alternative metoder som det ikke finnes EN-standarder for (f.eks. vurdering av luktpåvirkning). 

Overvåkingsfrekvensen fastsettes i planen for håndtering av lukt (se BAT 12). 

Bruk 

Bruken er begrenset til tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert luktproblemer i følsomme omgivelser. 

BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke det årlige forbruket av vann, energi og råstoffer samt den årlige 

produksjonen av rester og spillvann minst en gang i året. 

Beskrivelse 

Overvåkingen omfatter direkte målinger, beregninger eller registreringer, f.eks. ved bruk av egnet måleutstyr eller på 

grunnlag av fakturaer. Overvåkingen skal skje på det mest egnede nivået (f.eks. på prosess- eller anleggsnivå), og det 

skal tas hensyn til eventuelle betydelige endringer av anlegget. 

1.3. Utslipp til luft 

BAT 12. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere luktutslipp er å 

utarbeide, gjennomføre og regelmessig revidere en plan for lukthåndtering innenfor rammen av miljøstyringsordningen 

(se BAT 1) som omfatter alle følgende elementer: 

— En protokoll som inneholder tiltak og frister. 

— En protokoll for å gjennomføre luktovervåking som fastsatt i BAT 10. 

— En protokoll med tiltak som skal iverksettes når lukthendelser er påvist, f.eks. ved klager. 

— Et program for å forebygge og redusere lukt som er utformet for å identifisere luktkildene, de enkelte kildenes 

bidrag og gjennomføre tiltak for forebygging og/eller reduksjon.  
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Bruk 

Bruken er begrenset til tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert luktproblemer i følsomme omgivelser. 

BAT 13. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere luktutslipp er å 

bruke en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Minimering av oppholdstiden 

Minimering av oppholdstiden for 

(potensielt) illeluktende avfall i lagrings- 

eller håndteringssystemer (f.eks. rør, tanker, 

beholdere), særlig under anaerobe forhold. 

Dersom det er relevant, skal det treffes 

egnede tiltak for å håndtere sesongav-

hengige topper i avfallsvolumene. 

Kan bare brukes på åpne 

systemer. 

b. Bruk av kjemisk behandling 

Bruk av kjemikalier for å forhindre eller 

minske dannelsen av illeluktende forbin-

delser (f.eks. for oksidasjon eller utfelling 

av hydrogensulfid). 

Kan ikke brukes dersom det kan 

hindre at det behandlede avfallet 

oppnår ønsket kvalitet. 

c. 
Optimalisering av aerob 

behandling 

Ved aerob behandling av vannbasert 

flytende avfall kan dette omfatte 

— bruk av rent oksygen, 

— fjerning av skum i tanker, 

— hyppig vedlikehold av luftesystemet. 

Ved aerob behandling av annet avfall enn 

vannbasert flytende avfall, se BAT 36. 

Kan brukes generelt. 

BAT 14. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere diffuse utslipp 

til luft, særlig av støv, organiske forbindelser og lukt, er å bruke en egnet kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Avhengig av risikoen som avfallet utgjør med hensyn til diffuse utslipp til luft, er BAT 14d særlig relevant. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. 
Minimering av antallet poten-

sielle kilder til diffuse utslipp 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

— egnet utforming av rørsystemer (f.eks. 

minimering av rørlengden, reduksjon 

av antall flenser og ventiler, bruk av 

sveisede forbindelsesledd og rør), 

— bruk av overføring ved hjelp av 

tyngdekraft i stedet for bruk av 

pumper, 

— begrensning av materialers fallhøyde, 

— begrensning av trafikkhastigheten, 

— bruk av vindskjermer. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

b. 
Valg og bruk av utstyr med 

høy driftspålitelighet 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

— ventiler med doble pakningstetninger 

eller utstyr med tilsvarende effektivitet, 

— pakninger med høy driftspålitelighet 

(f.eks. spiralpakninger og tetnings-

ringer) for kritiske bruksområder, 

— pumper/kompressorer/røreverk med 

mekaniske tetninger i stedet for 

pakninger, 

— magnetisk drevne pumper/kompres-

sorer/røreverk, 

— egnede åpninger for serviceslanger, 

hulltenger og borehoder, f.eks. ved 

avgassing av WEEE som inneholder 

VFC og/eller VHC. 

Mulighetene for bruk i eksis-

terende anlegg kan være 

begrenset av driftstekniske krav. 

c. Forebygging av korrosjon 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

— egnet valg av konstruksjonsmateriale, 

— fôring eller overflatebehandling av 

utstyr og maling av rør med korro-

sjonshemmere. 

Kan brukes generelt. 

d. 
Inneslutning, oppsamling og 

behandling av diffuse utslipp 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

— lagring, behandling og håndtering av 

avfall og materiale som kan generere 

diffuse utslipp i lukkede bygninger og/ 

eller lukket utstyr (f.eks. transport-

bånd), 

— å holde det lukkede utstyret eller de 

lukkede bygningene under et tilstrek-

kelig trykk, 

— oppsamling og avledning av utslippene 

til et egnet rensesystem (se avsnitt 6.1) 

via et luftavtrekkssystem og/eller lufts-

ugesystemer nær utslippskildene. 

Bruken av lukket utstyr eller 

lukkede bygninger kan være 

begrenset av sikkerhetshensyn, 

f.eks. risikoen for eksplosjon eller 

oksygenmangel. 

Bruken av lukket utstyr eller 

lukkede bygninger kan også være 

begrenset av avfallets volum. 

e. Befuktning 

Befuktning av potensielle kilder til diffuse 

utslipp av støv (f.eks. lagring av avfall, 

trafikkerte områder og utendørs håndte-

ringsprosesser) med vann eller vanntåke. 

Kan brukes generelt. 

f. Vedlikehold 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

— sikring av tilgang til utstyr som kan 

lekke, 

— regelmessig kontroll av verneutstyr 

som lamellforheng og hurtigporter. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

g. 
Rengjøring av områder der 

avfall behandles og lagres 

Dette omfatter teknikker som regelmessig 

rengjøring av hele avfallsbehandlings-

området (haller, trafikkerte områder, 

lagringsområder osv.), transportbånd, utstyr 

og beholdere. 

Kan brukes generelt. 

h. 

Program for påvisning og 

reparasjon av lekkasjer 

(LDAR) 

Se avsnitt 6.2. Dersom det forventes utslipp 

av organiske forbindelser, utarbeides og 

gjennomføres det et LDAR-program ved 

bruk av en risikobasert metode, idet det tas 

særlig hensyn til anleggets utforming og 

mengden og arten av de aktuelle organiske 

forbindelsene. 

Kan brukes generelt. 

BAT 15. Beste tilgjengelige teknikk er å bruke fakling bare av sikkerhetshensyn eller under ikke-rutinemessige 

driftsforhold (f.eks. ved oppstart eller nedstenging) ved bruk av begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Riktig utforming av anlegget 

Dette omfatter et system for gassgjen-

vinning med tilstrekkelig kapasitet og bruk 

av sikkerhetsventiler med høy drifts-

pålitelighet. 

Kan brukes generelt i nye anlegg. 

Et gassgjenvinningssystem kan 

ettermonteres i eksisterende 

anlegg. 

b. Anleggsstyring 
Dette omfatter balansering av gassystemet 

og bruk av avansert prosesstyring. 
Kan brukes generelt. 

BAT 16. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft fra fakling når fakling ikke kan unngås, er å bruke 

begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. 
Riktig utforming av faklings-

utstyret 

Optimalisering av høyde og trykk, damp-, 

luft- eller gasstøtte, type fakkeltopp osv. for 

å oppnå røykfri, pålitelig drift og effektiv 

forbrenning av overskuddsgass. 

Kan brukes generelt på nye 

fakler. I eksisterende anlegg kan 

bruken være begrenset, f.eks. på 

grunn av tiden som er tilgjengelig 

for vedlikehold. 

b. 
Overvåking og registrering 

som en del av fakkeldriften 

Dette omfatter kontinuerlig overvåking av 

mengden gass som sendes til fakling. Det 

kan omfatte estimering av andre parametrer 

(f.eks. gasstrømmens sammensetning, 

varmeinnhold, andelen hjelpestoffer, 

hastighet, spylegassens strømnings-

hastighet, utslipp av forurensende stoffer 

(f.eks. NOX, CO og hydrokarboner) og 

støy). Registreringen av faklingshendelser 

omfatter vanligvis varigheten av og antall 

hendelser og gjør det mulig å mengdebe-

stemme utslipp og potensielt forebygge 

framtidige faklingshendelser. 

Kan brukes generelt. 
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1.4. Støy og vibrasjoner 

BAT 17. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere utslipp av støy 

og vibrasjoner er å utarbeide, gjennomføre og regelmessig revidere en plan for håndtering av støy og vibrasjoner 

innenfor rammen av miljøstyringsordningen (se BAT 1) som omfatter alle følgende elementer: 

I. En protokoll som inneholder egnede tiltak og frister. 

II. En protokoll for overvåking av støy og vibrasjoner. 

III. En protokoll med tiltak som skal iverksettes når støy- og vibrasjonshendelser er påvist, f.eks. ved klager. 

IV. Et program for å redusere støy og vibrasjoner beregnet på å identifisere støykildene, måle/beregne eksponeringen 

for støy og vibrasjoner, bestemme de enkelte kildenes medvirkning og gjennomføre tiltak for forebygging og/eller 

reduksjon. 

Bruk 

Bruken er begrenset til tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert støy- eller vibrasjonsproblemer i følsomme 

omgivelser. 

BAT 18. Beste tilgjengelige teknikk for å unngå eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere utslipp av støy og 

vibrasjoner er å bruke en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. 
Hensiktsmessig plassering av 

utstyr og bygninger 

Støynivåer kan reduseres ved å øke avstan-

den mellom støykilden og –mottakeren, ved 

å bruke bygninger som støyskjermer og ved 

å flytte bygningers inn- eller utganger. 

For eksisterende anlegg kan 

muligheten til å flytte utstyr eller 

bygningers inn- og utganger være 

begrenset på grunn av 

plassmangel eller for høye 

kostnader. 

b. Driftstiltak 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

i) inspeksjon og vedlikehold av utstyr, 

ii) stenging av dører og vinduer i inne-

lukkede områder, om mulig, 

iii) at utstyret betjenes av personale med 

erfaring, 

iv) at støyende virksomhet unngås om 

natten, om mulig, 

v) tiltak for å begrense støy i forbindelse 

med vedlikehold, trafikk, håndtering og 

behandling. 

Kan brukes generelt. 

c. Utstyr med lavt støynivå 
Dette kan omfatte direktedrevne motorer, 

kompressorer, pumper og fakler. 

d. 
Utstyr for å kontrollere støy 

og vibrasjoner 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

i) støydempere, 

ii) støy- og vibrasjonsisolering av utstyr, 

iii) avskjerming av støyende utstyr, 

iv) lydisolering av bygninger. 

Bruken kan være begrenset pga. 

plassmangel (for eksisterende 

anlegg). 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

e. Støydemping 

Støyspredning kan reduseres ved å sette opp 

barrierer mellom støykilder og -mottakere 

(f.eks. støyskjermer, voller og bygninger). 

Gjelder bare eksisterende anlegg 

ettersom utformingen av nye 

anlegg skal gjøre denne teknikken 

overflødig. For eksisterende 

anlegg kan muligheten til å sette 

opp barrierer være begrenset på 

grunn av plassmangel. 

Ved mekanisk behandling av 

metallavfall ved fragmenterings-

anlegg kan denne teknikken 

brukes med de begrensningene 

som er forbundet med risikoen for 

deflagrasjon i fragmenterings-

anlegget. 

1.5. Utslipp til vann 

BAT 19. Beste tilgjengelige teknikk for å optimalisere vannforbruket, redusere mengden spillvann som produseres, og 

forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere utslipp til jord og vann er å bruke en egnet kombinasjon 

av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Vannforvaltning 

Optimalisering av vannforbruket ved bruk 

av forskjellige tiltak, f.eks. 

— planer for vannsparing (f.eks. 

utarbeiding av mål for fornuftig bruk av 

vann, flytdiagrammer og vannmasseba-

lanse), 

— optimalisering av bruken av vaskevann 

(f.eks. tørrengjøring i stedet for spyling, 

bruk av startmekanismer på alt 

vaskeutstyr), 

— reduksjon av bruken av vann for å 

skape vakuum (f.eks. bruk av 

væskeringpumper med væsker med 

høyt kokepunkt). 

Kan brukes generelt. 

b. Resirkulering av vann 

Resirkulering av vannstrømmene internt i 

anlegget, ved behov etter behandling. 

Graden av resirkulering er begrenset av 

anleggets vannbalanse, innholdet av 

urenheter (f.eks. illeluktende forbindelser) 

og/eller vannstrømmenes egenskaper (f.eks. 

innhold av næringsstoffer). 

Kan brukes generelt. 

c. Ugjennomtrengelig overflate 

Avhengig av risikoene som avfallet utgjør 

med tanke på forurensning av jord og/eller 

vann, gjøres hele overflaten i avfallsbehand-

lingsområdet (f.eks. områder for mottak, 

håndtering, lagring, behandling og videre-

sending av avfall) ugjennomtrengelig for de 

aktuelle væskene. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

d. 

Teknikker for å redusere 

sannsynligheten for og konse-

kvensene av overløp i og feil 

på tanker og beholdere 

Avhengig av risikoene som væskene i 

tankene og beholderne utgjør med tanke på 

forurensning av jord og/eller vann, omfatter 

dette teknikker som f.eks. 

— overløpsdetektorer, 

— overløpsrør som leder væsken til et 

innesluttet dreneringssystem (dvs. 

relevant sekundær inneslutning eller 

annen beholder), 

— tanker med væsker som er plassert i en 

egnet sekundær inneslutning; volumet 

er normalt tilpasset for å håndtere tapt 

inneslutning av den største tanken i den 

sekundære inneslutningen, 

— isolering av tanker, beholdere og 

sekundær inneslutning (f.eks. lukking 

av ventiler). 

Kan brukes generelt. 

e. 
Tak over områder for lagring 

og behandling av avfall 

Avhengig av risikoene som avfallet utgjør 

med tanke på forurensning av jord og/eller 

vann, lagres og behandles avfall i tildekkede 

områder for å hindre kontakt med regnvann 

og for dermed å minimere mengden 

forurenset overvann. 

Bruken kan være begrenset 

dersom store mengder avfall 

lagres eller behandles (f.eks. 

mekanisk behandling av metall-

avfall ved fragmenteringsanlegg). 

f. Atskillelse av vannstrømmer 

Hver vannstrøm (f.eks. overvann, prosess-

vann) samles opp og behandles separat på 

grunnlag av innholdet av forurensende 

stoffer og kombinasjonen av behandlings-

teknikker. Især skilles spillvannstrømmer 

som ikke er forurenset, fra spillvannstrøm-

mer som krever behandling. 

Kan brukes generelt i nye anlegg. 

Kan brukes generelt i eksis-

terende anlegg med de begrens-

ningene som er forbundet med 

vannoppsamlingssystemets 

utforming. 

g. 
Egnet infrastruktur for 

drenering 

Avfallsbehandlingsområdet er koplet til en 

infrastruktur for drenering. 

Regnvann som faller på behandlings- og 

lagringsområdene, samles opp i drenerings-

infrastrukturen sammen med vaskevann, 

tilfeldige spill osv. og, avhengig av 

innholdet av forurensende stoffer, resirkule-

res eller sendes videre til ytterligere 

behandling. 

Kan brukes generelt i nye anlegg. 

Kan brukes generelt i eksis-

terende anlegg med de begrens-

ningene som er forbundet med 

dreneringssystemets utforming. 

h. 

Utforming og vedlikehold 

som gjør det mulig å påvise 

og reparere lekkasjer 

Regelmessig overvåking for å oppdage 

potensielle lekkasjer er risikobasert, og 

utstyr repareres ved behov. 

Bruken av underjordiske komponenter 

minimeres. Dersom det brukes underjordiske 

komponenter, og avhengig av risikoene som 

avfallet i disse komponentene utgjør med 

tanke på forurensning av jord og/eller vann, 

installeres det sekundær inneslutning av 

underjordiske komponenter. 

Komponenter over bakken kan 

brukes generelt i nye anlegg. 

Risikoen for frost kan imidlertid 

begrense bruken. 

Muligheten til å installere 

sekundær inneslutning kan være 

begrenset for eksisterende anlegg. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

i. 
Bufferlager med egnet 

kapasitet 

Det anlegges et bufferlager med egnet 

kapasitet for spillvann som produseres 

under andre forhold enn normale drifts-

forhold, ved bruk av en risikobasert metode 

(der det f.eks. tas hensyn til de forurensende 

stoffenes art, konsekvensene for den videre 

behandlingen av spillvannet og resipient-

miljøet). 

Utslipp av spillvann fra dette bufferlageret 

er bare mulig etter at det er truffet egnede 

tiltak (f.eks. overvåking, behandling, 

gjenbruk). 

Kan brukes generelt i nye anlegg. 

For eksisterende anlegg kan 

bruksmulighetene være begrenset 

på grunn av plassmangel og 

vannoppsamlingssystemets 

utforming. 

BAT 20. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk(1) Typiske forurensende stoffer som behandles Bruk 

Foreløpig rensing og primærrensing, f.eks. 

a. Utjevning Alle forurensende stoffer. 

Kan brukes generelt. 

b. Nøytralisering Syrer og baser. 

c. 

Fysisk utskilling, for eksempel 

med siler, sikter, sandav-

skillere, fettavskillere, olje/ 

vann-separering eller primære 

sedimenteringstanker 

Grovkornede faste stoffer, suspenderte faste 

stoffer, olje/fett. 

Fysisk-kjemisk behandling, f.eks. 

d. Adsorpsjon 

Adsorberbare oppløste ikke-biologisk ned-

brytbare eller hemmende forurensende 

stoffer, f.eks. hydrokarboner, kvikksølv, 

AOX. 

Kan brukes generelt. 

e. Destillasjon/rektifisering 

Oppløste ikke-biologisk nedbrytbare eller 

hemmende forurensende stoffer som kan 

destilleres, f.eks. visse løsemidler. 

f. Utfelling 

Utfellbare oppløste ikke-biologisk ned-

brytbare eller hemmende forurensende 

stoffer, f.eks. metaller, fosfor. 

g. Kjemisk oksidasjon 

Oksiderbare oppløste ikke-biologisk ned-

brytbare eller hemmende forurensende 

stoffer, f.eks. nitritt, cyanid. 



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/687 

 

Teknikk(1) Typiske forurensende stoffer som behandles Bruk 

h. Kjemisk reduksjon Reduserbare oppløste ikke-biologisk ned-

brytbare eller hemmende forurensende 

stoffer, f.eks. seksverdig krom (Cr(VI)). 

 

i. Fordamping Løselige forurensende stoffer. 

j. 

Ionebytting 

Ioniske oppløste ikke-biologisk nedbrytbare 

eller hemmende forurensende stoffer, f.eks. 

metaller. 

k. 

Stripping 

Forurensende stoffer som kan utskilles, 

f.eks. hydrogensulfid (H2S), ammoniakk 

(NH3), visse adsorberbare organiske bundne 

halogener (AOX), hydrokarboner. 

Biologisk behandling, f.eks. 

l. Aktivslammetode 
Biologisk nedbrytbare organiske forbin-

delser. 
Kan brukes generelt. 

m. Membranbioreaktor 

Nitrogenfjerning 

n. 

Nitrifikasjon/denitrifikasjon 

når behandlingen omfatter 

biologisk behandling 

Totalnitrogen, ammoniakk. 

Nitrifikasjon kan være uhen-

siktsmessig ved høye kloridkon-

sentrasjoner (dvs. over 10 g/l) og 

når miljøfordelene ikke rett-

ferdiggjør reduksjon av klorid-

konsentrasjonen før nitrifi-

kasjon. Nitrifikasjon får ikke 

anvendelse når spillvannets 

temperatur er lav (f.eks. under 

12 °C). 

Fjerning av faste stoffer, f.eks. 

o. Koagulering og flokkulering 

Suspenderte faste stoffer og 

partikkelbundne metaller. 
Kan brukes generelt. 

p. Sedimentering 

q. 

Filtrering (f.eks. sandfiltre-

ring, mikrofiltrering og 

ultrafiltrering) 

r. Flotasjon 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 6.3. 
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Tabell 6.1 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for direkte utslipp til en 

vannresipient 

Stoff/parameter BAT-AEL(1) 
Avfallsbehandlingsprosess som BAT-AEL får 

anvendelse på 

Totalt organisk karbon (TOC)(2) 

10–60 mg/l 
— Alle avfallsbehandlinger, bortsett fra 

behandling av vannbasert flytende avfall 

10–100 mg/l(3)(4) — Behandling av vannbasert flytende avfall 

Kjemisk oksygenforbruk (COD)(2) 

30–180 mg/l 
— Alle avfallsbehandlinger, bortsett fra 

behandling av vannbasert flytende avfall 

30–300 mg/l(3)(4) — Behandling av vannbasert flytende avfall 

Totalt suspendert fast stoff (TSS) 5–60 mg/l — Alle avfallsbehandlinger 

Hydrokarbonoljeindeks (HOI) 0,5–10 mg/l 

— Mekanisk behandling av metallavfall ved 

fragmenteringsanlegg 

— Behandling av WEEE som inneholder 

VFC og/eller VHC 

— Omraffinering av spillolje 

— Fysisk-kjemisk behandling av avfall med 

brennverdi 

— Vasking med vann av utgravd forurenset 

jord 

— Behandling av vannbasert flytende avfall 

Totalnitrogen (Total-N) 

1–25 mg/l(5)(6) 
— Biologisk behandling av avfall 

— Omraffinering av spillolje 

10–60 mg/l(5)(6)(7) — Behandling av vannbasert flytende avfall 

Totalfosfor (Total-P) 

0,3–2 mg/l — Biologisk behandling av avfall 

1–3 mg/l(4) — Behandling av vannbasert flytende avfall 

Fenolindeks 

0,05–0,2 mg/l 

— Omraffinering av spillolje 

— Fysisk-kjemisk behandling av avfall med 

brennverdi 

0,05–0,3 mg/l — Behandling av vannbasert flytende avfall 

Fritt cyanid (CN-)(8) 0,02–0,1 mg/l — Behandling av vannbasert flytende avfall 

Adsorberbare organisk bundne halogener 

(AOX)(8) 
0,2–1 mg/l — Behandling av vannbasert flytende avfall 
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Stoff/parameter BAT-AEL(1) 
Avfallsbehandlingsprosess som BAT-AEL får 

anvendelse på 

Metaller og me-

talloider(8) 

Arsen (uttrykt som As) 0,01–0,05 mg/l 

— Mekanisk behandling av metallavfall ved 

fragmenteringsanlegg 

— Behandling av WEEE som inneholder 

VFC og/eller VHC 

— Mekanisk-biologisk behandling av avfall 

— Omraffinering av spillolje 

— Fysisk-kjemisk behandling av avfall med 

brennverdi 

— Fysisk-kjemisk behandling av fast og/eller 

tyktflytende avfall 

— Regenerering av brukte løsemidler 

— Vasking med vann av utgravd forurenset 

jord 

Kadmium (uttrykt som 

Cd) 
0,01–0,05 mg/l 

Krom (uttrykt som Cr) 0,01–0,15 mg/l 

Kobber (uttrykt som 

Cu) 
0,05–0,5 mg/l 

Bly (uttrykt som Pb) 0,05–0,1 mg/l(9) 

Nikkel (uttrykt som Ni) 0,05–0,5 mg/l 

Kvikksølv (uttrykt som 

Hg) 
0,5–5 μg/l 

Sink (uttrykt som Zn) 0,1–1 mg/l(10) 

Arsen (uttrykt som As) 0,01–0,1 mg/l 

— Behandling av vannbasert flytende avfall 

Kadmium (uttrykt som 

Cd) 
0,01–0,1 mg/l 

Krom (uttrykt som Cr) 0,01–0,3 mg/l 

Seksverdig krom 

(uttrykt som Cr(VI)) 
0,01–0,1 mg/l 

Kobber (uttrykt som 

Cu) 
0,05–0,5 mg/l 

Bly (uttrykt som Pb) 0,05–0,3 mg/l 

Nikkel (uttrykt som Ni) 0,05–1 mg/l 

Kvikksølv (uttrykt som 

Hg) 
1–10 μg/l 

Sink (uttrykt som Zn) 0,1–2 mg/l 

(1) Periodene for gjennomsnittsberegning er definert under Generelle betraktninger. 

(2) BAT-AEL-verdiene som anvendes, skal være enten for COD eller for TOC. Overvåking av TOC foretrekkes ettersom dette 

alternativet ikke er avhengig av at det brukes svært giftige forbindelser. 

(3) Den øvre delen av intervallet gjelder eventuelt ikke i følgende tilfeller: 

— Når renseeffektiviteten er ≥ 95 % som et glidende årsgjennomsnitt og det tilførte avfallet har følgende egenskaper: TOC  

> 2 g/l (eller COD > 6 g/l) som døgngjennomsnitt og en høy andel vanskelig nedbrytbare organiske forbindelser (dvs. som er 

vanskelig å bryte ned biologisk) eller 

— ved høye kloridkonsentrasjoner (f.eks. over 5 g/l i det tilførte avfallet). 

(4) BAT-AEL-verdien gjelder eventuelt ikke for anlegg som behandler borevæske/-avfall. 

(5) BAT-AEL-verdien gjelder eventuelt ikke når spillvannets temperatur er lav (f.eks. under 12 °C). 

(6) BAT-AEL-verdien gjelder eventuelt ikke ved høye kloridkonsentrasjoner (f.eks. over 10 g/l i det tilførte avfallet). 

(7) BAT-AEL-verdien gjelder bare når biologisk behandling av spillvann anvendes. 

(8) BAT-AEL-verdiene gjelder bare når det aktuelle stoffet er identifisert som relevant i fortegnelsen over spillvann nevnt i BAT 3. 

(9) Den øvre delen av intervallet er 0,3 mg/l for mekanisk behandling av metallavfall ved fragmenteringsanlegg. 

(10) Den øvre delen av intervallet er 2 mg/l for mekanisk behandling av metallavfall ved fragmenteringsanlegg. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 7. 

Tabell 6.2 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for indirekte utslipp til en 

vannresipient 

Stoff/parameter BAT-AEL(1)(2) 
Avfallsbehandlingsprosess som BAT-AEL får 

anvendelse på 

Hydrokarbonoljeindeks (HOI) 0,5–10 mg/l 

— Mekanisk behandling av metallavfall ved 

fragmenteringsanlegg 

— Behandling av WEEE som inneholder 

VFC og/eller VHC 

— Omraffinering av spillolje 

— Fysisk-kjemisk behandling av avfall med 

brennverdi 

— Vasking med vann av utgravd forurenset 

jord 

— Behandling av vannbasert flytende avfall 

Fritt cyanid (CN-)(3) 0,02–0,1 mg/l — Behandling av vannbasert flytende avfall 

Adsorberbare organisk bundne halogener 

(AOX)(3) 
0,2–1 mg/l — Behandling av vannbasert flytende avfall 

Metaller og 

metalloider(3) 

Arsen (uttrykt som As) 0,01–0,05 mg/l 

— Mekanisk behandling av metallavfall ved 

fragmenteringsanlegg 

— Behandling av WEEE som inneholder 

VFC og/eller VHC 

— Mekanisk-biologisk behandling av avfall 

— Omraffinering av spillolje 

— Fysisk-kjemisk behandling av avfall med 

brennverdi 

— Fysisk-kjemisk behandling av fast og/eller 

tyktflytende avfall 

— Regenerering av brukte løsemidler 

— Vasking med vann av utgravd forurenset 

jord 

Kadmium (uttrykt som 

Cd) 
0,01–0,05 mg/l 

Krom (uttrykt som Cr) 0,01–0,15 mg/l 

Kobber (uttrykt som 

Cu) 
0,05–0,5 mg/l 

Bly (uttrykt som Pb) 0,05–0,1 mg/l(4) 

Nikkel (uttrykt som Ni) 0,05–0,5 mg/l 

Kvikksølv (uttrykt som 

Hg) 
0,5–5 μg/l 

Sink (uttrykt som Zn) 0,1–1 mg/l(5) 

Arsen (uttrykt som As) 0,01–0,1 mg/l 

— Behandling av vannbasert flytende avfall 
Kadmium (uttrykt som 

Cd) 
0,01–0,1 mg/l 

Krom (uttrykt som Cr) 0,01–0,3 mg/l 
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Stoff/parameter BAT-AEL(1)(2) 
Avfallsbehandlingsprosess som BAT-AEL får 

anvendelse på 

 

Seksverdig krom 

(uttrykt som Cr(VI)) 
0,01–0,1 mg/l 

 

Kobber (uttrykt som 

Cu) 
0,05–0,5 mg/l 

Bly (uttrykt som Pb) 0,05–0,3 mg/l 

Nikkel (uttrykt som Ni) 0,05–1 mg/l 

Kvikksølv (uttrykt som 

Hg) 
1–10 μg/l 

Sink (uttrykt som Zn) 0,1–2 mg/l 

(1) Periodene for gjennomsnittsberegning er definert under Generelle betraktninger. 

(2) BAT-AEL-verdiene gjelder eventuelt ikke dersom renseanlegget nedstrøms reduserer de aktuelle forurensende stoffene, forutsatt 

at dette ikke fører til et høyere forurensningsnivå i miljøet. 

(3) BAT-AEL-verdiene gjelder bare når det aktuelle stoffet er identifisert som relevant i fortegnelsen over spillvann nevnt i BAT 3. 

(4) Den øvre delen av intervallet er 0,3 mg/l for mekanisk behandling av metallavfall ved fragmenteringsanlegg. 

(5) Den øvre delen av intervallet er 2 mg/l for mekanisk behandling av metallavfall ved fragmenteringsanlegg. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 7. 

1.6. Utslipp fra ulykker og hendelser 

BAT 21. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller begrense de miljømessige konsekvensene av ulykker og 

hendelser er å bruke alle teknikkene nedenfor som en del av planen for håndtering av ulykker (se BAT 1). 

Teknikk Beskrivelse 

a. Vernetiltak 

Dette omfatter tiltak som f.eks. 

— vern av anlegget mot sabotasje, 

— brann- og eksplosjonsvernsystemer som inneholder utstyr for 

forebygging, påvisning og slokking, 

— tilgang til funksjonsdyktig relevant kontrollutstyr i nødssituasjoner. 

b. 
Håndtering av tilfeldige/utilsiktede 

utslipp 

Fastsettelse av framgangsmåter og tekniske bestemmelser for å håndtere  

(i form av en mulig inneslutning) utslipp i forbindelse med ulykker og 

hendelser, f.eks. utslipp fra spill, vann brukt til brannslokking eller 

sikkerhetsventiler. 

c. 
System for registrering og 

vurdering av hendelser/ulykker 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

— en loggbok/dagbok der alle ulykker, hendelser, endringer av fram-

gangsmåter og resultater av inspeksjoner registreres, 

— framgangsmåter for å identifisere, reagere på og lære av slike 

hendelser og ulykker. 

1.7. Materialeffektivitet 

BAT 22. Beste tilgjengelige teknikk for å oppnå en effektiv bruk av materialer er å erstatte materialer med avfall.  
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Beskrivelse 

Avfall brukes i stedet for annet materiale til behandlingen av avfall (f.eks. brukes avfallsbaser eller -syrer til å justere 

pH-verdien, eller flygeaske brukes som bindemiddel). 

Bruk 

Det er visse begrensninger i bruksmulighetene som følge av risikoen for forurensning på grunn av forekomst av 

urenheter (f.eks. tungmetaller, POP, salter, sykdomsframkallende stoffer) i avfallet som erstatter andre materialer. En 

annen begrensning er forenligheten til avfallet som skal erstatte andre materialer med det tilførte avfallet (se BAT 2). 

1.8. Energieffektivitet 

BAT 23. Beste tilgjengelige teknikk for å oppnå en effektiv bruk av energi er å bruke begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Energieffektivitetsplan 

I en energieffektivitetsplan inngår fastsettelse og beregning av aktivitetens 

(eller aktivitetenes) spesifikke energiforbruk, fastsettelse av prestasjons-

indikatorer (KPI) på årsbasis (f.eks. spesifikt energiforbruk uttrykt i 

kWh/tonn behandlet avfall) og planlegging av periodiske forbedringsmål 

og tilhørende tiltak. Planen tilpasses de særlige forholdene ved avfalls-

behandlingen med tanke på prosessen/prosessene som gjennomføres, 

avfallsstrømmen/-strømmene som behandles, osv. 

b. Energiregnskap 

Et energiregnskap gir en oversikt over energiforbruket og -produksjonen 

(herunder eksport) basert på typen energikilde (dvs. elektrisitet, gass, 

konvensjonelle flytende brensler, konvensjonelle faste brensler og avfall). 

Dette omfatter 

i) informasjon om energiforbruk i form av levert energi, 

ii) informasjon om energi som er eksportert fra anlegget, 

iii) informasjon om energistrømmen (f.eks. Sankey-diagrammer eller 

energiregnskap) som viser hvordan energien brukes i løpet av 

prosessen. 

Energiregnskapet tilpasses de særlige forholdene ved avfallsbehandlingen 

med tanke på prosessen/prosessene som gjennomføres, avfallsstrømmen/-

strømmene som behandles, osv. 

1.9. Gjenbruk av emballasje 

BAT 24. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å maksimere 

gjenbruken av emballasje som en del av planen for håndtering av restprodukter (se BAT 1). 

Beskrivelse 

Emballasje (tønner, beholdere, IBC-containere, paller osv.) gjenbrukes til oppbevaring av avfall når den er i god stand 

og tilstrekkelig ren, forutsatt at det kontrolleres at stoffene som oppbevares i emballasjen, er forenlige (ved 

etterfølgende bruk). Dersom det er nødvendig, sendes emballasjen til egnet behandling før den gjenbrukes (f.eks. 

ompakking, rengjøring). 

Bruk 

Det er visse begrensninger i bruksmulighetene som følge av risikoen for at avfallet forurenses av emballasjen som 

gjenbrukes. 

2. BAT-KONKLUSJONER FOR MEKANISK BEHANDLING AV AVFALL 

Med mindre noe annet er angitt, gjelder BAT-konklusjonene i avsnitt 2 for mekanisk behandling av avfall når dette ikke 

er kombinert med biologisk behandling, og i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.  
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2.1. Generelle BAT-konklusjoner for mekanisk behandling av avfall 

2.1.1. Utslipp til luft 

BAT 25. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv og av partikkelbundne metaller, PCDD/F og 

dioksinlignende PCB er å bruke BAT 14d og en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Syklonutskiller 

Se avsnitt 6.1. 

Syklonutskillere brukes hovedsakelig som 

innledende utskillere for grovt støv. 

Kan brukes generelt. 

b. Tekstilfilter Se avsnitt 6.1. 

Kan eventuelt ikke brukes på 

avtrekksluftkanaler som er 

direkte koplet til fragmen-

teringsanlegget, dersom 

virkningene av deflagrasjon på 

tekstilfilteret ikke kan dempes 

(f.eks. ved å bruke trykkavlast-

ningsventiler). 

c. Våtskrubbing Se avsnitt 6.1. Kan brukes generelt. 

d. 
Vanninnsprøyting i fragmen-

teringsanlegget 

Avfallet som skal fragmenteres, fuktes ved å 

sprøyte vann inn i fragmenteringsanlegget. 

Mengden vann som sprøytes inn, reguleres i 

forhold til mengden avfall som fragmenteres 

(som kan overvåkes via energiforbruket til 

fragmenteringsanleggets motor). 

Avgassene som inneholder reststøv, føres til 

en eller flere syklonutskillere og/eller en våt-

skrubber. 

Kan bare brukes med de 

begrensningene som er forbun-

det med lokale forhold (f.eks. 

lav temperatur, tørke). 

Tabell 6.3 

Utslippsnivå forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av støv til luft 

fra mekanisk behandling av avfall 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

Støv mg/Nm3 2–5(1) 

(1) Når et tekstilfilter ikke kan brukes, er den øvre delen av intervallet 10 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 8. 

2.2. BAT-konklusjoner for mekanisk behandling av metallavfall ved fragmenteringsanlegg 

Med mindre noe annet er angitt, gjelder BAT-konklusjonene i dette avsnittet for mekanisk behandling av metallavfall 

ved fragmenteringsanlegg i tillegg til BAT 25. 

2.2.1. Samlet miljøprestasjon 

BAT 26. Beste tilgjengelige teknikk for å bedre den samlede miljøprestasjonen og forebygge utslipp som skyldes 

ulykker og hendelser, er å bruke BAT 14g og alle teknikkene nedenfor. 

a) Innføring av en detaljert kontrollordning for ballet avfall før fragmentering.  
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b) Fjerning av farlige elementer i det tilførte avfallet og sikker sluttbehandling av disse (f.eks. gassflasker, kasserte 

kjøretøyer der forurensede stoffer ikke er fjernet, WEEE der forurensende stoffer ikke er fjernet, gjenstander som er 

forurenset med PCB eller kvikksølv, og radioaktive gjenstander). 

c) Behandling av beholdere bare når disse er ledsaget av en renhetserklæring. 

2.2.2. Deflagrasjoner 

BAT 27. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge deflagrasjoner og redusere utslipp dersom det oppstår 

deflagrasjoner, er å bruke teknikk a og en av eller begge teknikkene b og c nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. 
Plan for håndtering av 

deflagrasjoner 

Dette omfatter 

— et program for reduksjon av deflagrasjoner som 

er utformet for å identifisere kilden/kildene 

samt gjennomføre tiltak for å forebygge 

tilfeller av deflagrasjoner, f.eks. inspeksjon av 

tilført avfall som beskrevet i BAT 26a eller 

fjerning av farlige elementer som beskrevet i 

BAT 26b, 

— en gjennomgåelse av tidligere deflagrasjons-

hendelser og utbedringstiltak samt formidling 

av kunnskap om deflagrasjoner, 

— en protokoll for hvordan det reageres på 

deflagrasjonshendelser. 

Kan brukes generelt. 

b. Trykkavlastningsventiler 

Det installeres trykkavlastningsventiler for å avlaste 

trykkbølgene som forårsakes av deflagrasjoner, og 

som ellers ville ha ført til omfattende skade og 

etterfølgende utslipp. 

c. Forfragmentering 

Bruk av et fragmenteringsanlegg med lav hastighet 

som er installert oppstrøms for hovedfragmen-

teringsanlegget. 

Kan brukes generelt i nye 

anlegg, avhengig av det 

tilførte materialet. 

Kan brukes i forbindelse 

med større oppgraderinger 

av anlegg der det er blitt 

konstatert et betydelig antall 

deflagrasjoner. 

2.2.3. Energieffektivitet 

BAT 28. Beste tilgjengelige teknikk for å oppnå en effektiv bruk av energi er å holde tilførselen til 

fragmenteringsanlegget stabil. 

Beskrivelse 

Tilførselen til fragmenteringsanlegget holdes på et jevnt nivå ved å unngå avbrytelser i avfallet som tilføres, eller enhver 

overbelastning som kan medføre uønsket nedstenging og oppstart av fragmenteringsanlegget. 

2.3. BAT-konklusjoner for behandling av WEEE som inneholder VFC og/eller VHC 

Med mindre noe annet er angitt, gjelder BAT-konklusjonene i dette avsnittet for behandling av WEEE som inneholder 

VFC og/eller VHC, i tillegg til BAT 25.  
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2.3.1. Utslipp til luft 

BAT 29. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere utslipp av 

organiske forbindelser til luft er å bruke BAT 14d og BAT 14h samt teknikk a og en av eller begge teknikkene b og c 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. 
Optimalisert fjerning og oppsamling 

av kjølemidler og oljer 

Alle kjølemidler og oljer fjernes fra WEEE som inneholder VFC 

og/eller VHC, og samles opp av et vakuumsugesystem (noe som f.eks. 

sikrer at 90 % av kjølemidlene fjernes). Kjølemidler utskilles fra oljene, 

og oljene avgasses. 

Mengden olje som blir igjen i kompressoren, reduseres til et minimum 

(slik at det ikke drypper fra kompressoren). 

b. Kryokondensering 

Avgasser som inneholder organiske forbindelser som VFC/VHC, sendes 

til en enhet for kryokondensering der de gjøres flytende (se beskrivelse i 

avsnitt 6.1). Den flytende gassen lagres i trykkbeholdere med henblikk 

på videre behandling. 

c. Adsorpsjon 

Avgasser som inneholder organiske forbindelser som VFC/VHC, føres 

inn i adsorpsjonssystemer (se beskrivelse i avsnitt 6.1). Det brukte 

aktive kullet regenereres ved bruk av varmluft som pumpes inn i filteret 

for å desorbere de organiske forbindelsene. Deretter komprimeres og 

nedkjøles avgassene fra regenereringen, slik at de organiske forbin-

delsene gjøres flytende (i noen tilfeller gjennom kryokondensering). 

Den flytende gassen lagres deretter i trykkbeholdere. De gjenværende 

avgassene fra komprimeringstrinnet føres vanligvis tilbake til 

adsorpsjonssystemet for å minimere utslippene av VFC og VHC. 

Tabell 6.4 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av TVOC og 

CFC til luft fra behandling av WEEE som inneholder VFC og/eller VHC 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg/Nm3 3–15 

CFC mg/Nm3 0,5–10 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 8. 

2.3.2. Eksplosjoner 

BAT 30. Beste tilgjengelige teknikk for å hindre utslipp som følge av eksplosjoner ved behandling av WEEE som 

inneholder VFC og/eller VHC, er å bruke en av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Inert atmosfære 

Ved å sprøyte inn inert gass (f.eks. nitrogen) reduseres oksygen-

konsentrasjonen (f.eks. til 4 volumprosent) i lukket utstyr (f.eks. i 

lukkede fragmenteringsanlegg, knusere og støv- og skumsamlere). 

b. Forsert ventilasjon 

Ved bruk av forsert ventilasjon reduseres konsentrasjonen av hydro-

karboner i lukket utstyr (f.eks. i lukkede fragmenteringsanlegg, knusere 

og støv- og skumsamlere) til < 25 % av den nedre eksplosjonsgrensen. 
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2.4. BAT-konklusjoner for mekanisk behandling av avfall med brennverdi 

I tillegg til BAT 25 gjelder BAT-konklusjonene i dette avsnittet for mekanisk behandling av avfall med brennverdi som 

omfattes av nr. 5.3 bokstav a) iii) og nr. 5.3 bokstav b) ii) i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU. 

2.4.1. Utslipp til luft 

BAT 31. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av organiske forbindelser er å bruke BAT 14d og en 

av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Adsorpsjon 

Se avsnitt 6.1. 

b. Biofilter 

c. Termisk oksidasjon 

d. Våtskrubbing 

Tabell 6.5 

Utslippsnivå forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av TVOC til 

luft fra mekanisk behandling av avfall med brennverdi 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg/Nm3 10–30(1) 

(1) BAT-AEL-verdien gjelder bare når organiske forbindelser er identifisert som relevante i avgasstrømmen basert på fortegnelsen 

nevnt i BAT 3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 8. 

2.5. BAT-konklusjoner for mekanisk behandling av WEEE som inneholder kvikksølv 

Med mindre noe annet er angitt, gjelder BAT-konklusjonene i dette avsnittet for mekanisk behandling av WEEE som 

inneholder kvikksølv, i tillegg til BAT 25. 

2.5.1. Utslipp til luft 

BAT 32. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av kvikksølv til luft er å samle opp kvikksølvutslippet ved 

kilden, sende det til rensing og foreta egnet overvåking. 

Beskrivelse 

Dette omfatter alle følgende tiltak: 

— Utstyr som brukes til behandling av WEEE som inneholder kvikksølv, er lukket, under negativt trykk og koplet til 

et punktavtrekkssystem (LEV). 

— Avgasser fra prosessene behandles med støvavskillingsteknikker som syklonutskillere, tekstilfiltre og HEPA-filtre 

etterfulgt av adsorpsjon på aktivt karbon (se avsnitt 6.1). 

— Avgassbehandlingens effektivitet overvåkes. 

— Kvikksølvnivået i behandlings- og lagringsområdene måles hyppig (f.eks. en gang i uken) for å oppdage potensielle 

lekkasjer av kvikksølv.  



28.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/697 

 

Tabell 6.6 

Utslippsnivå forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av kvikksølv til 

luft fra mekanisk behandling av WEEE som inneholder kvikksølv 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

Kvikksølv (Hg) μg/Nm3 2–7 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 8. 

3. BAT-KONKLUSJONER FOR BIOLOGISK BEHANDLING AV AVFALL 

Med mindre noe annet er angitt, gjelder BAT-konklusjonene i avsnitt 3 for biologisk behandling av avfall og i tillegg til 

de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. BAT-konklusjonene i avsnitt 3 gjelder ikke for behandling av vannbasert 

flytende avfall. 

3.1. Generelle BAT-konklusjoner for biologisk behandling av avfall 

3.1.1. Samlet miljøprestasjon 

BAT 33. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av lukt og bedre den samlede miljøprestasjonen er å velge ut 

det tilførte avfallet. 

Beskrivelse 

Teknikken består i å foreta forhåndsgodkjenning, godkjenning og sortering av det tilførte avfallet (se BAT 2) for å sikre 

at det er egnet for avfallsbehandlingen, f.eks. når det gjelder næringsstoffbalansen, fuktighetsinnholdet eller innholdet 

av giftige forbindelser som kan redusere den biologiske aktiviteten. 

3.1.2. Utslipp til luft 

BAT 34. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av støv, organiske forbindelser og illeluktende 

forbindelser, herunder H2S og NH3, er å bruke en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Adsorpsjon Se avsnitt 6.1. 

b. Biofilter 

Se avsnitt 6.1. 

Forbehandling av avgassene før biofilteret (f.eks. med en vann- eller 

syreskrubber) kan være påkrevd ved høyt innhold av NH3 (f.eks. 5–40 

mg/Nm3) for å regulere mediets pH-verdi og begrense dannelsen av N2O i 

biofilteret. 

Visse andre illeluktende forbindelser (f.eks. merkaptaner, H2S) kan 

forårsake forsuring av biofiltermediet og gjøre det nødvendig å bruke en 

vannskrubber eller en basisk skrubber til forbehandling av avgassene før 

biofilteret. 

c. Tekstilfilter 
Se avsnitt 6.1. Tekstilfiltre brukes ved mekanisk-biologisk behandling av 

avfall. 

d. Termisk oksidasjon Se avsnitt 6.1. 

e. Våtskrubbing 

Se avsnitt 6.1. Vann- og syreskrubbere eller basiske skrubbere brukes i 

kombinasjon med et biofilter, termisk oksidasjon eller absorpsjon på aktivt 

karbon. 
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Tabell 6.7 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av NH3, lukt, 

støv og TVOC til luft fra biologisk behandling av avfall 

Parameter Enhet 

BAT-AEL 

(Gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden) 

Avfallsbehandlingsprosess 

NH3(1)(2) mg/Nm3 0,3–20 All biologisk behandling av 

avfall. 

Luktkonsentrasjon(1)(2) ouE/Nm3 200–1 000 

Støv mg/Nm3 2–5 Mekanisk-biologisk behandling 

av avfall. 

TVOC mg/Nm3 5–40(3) 

(1) BAT-AEL-verdiene som anvendes, skal enten være for NH3 eller for luktkonsentrasjonen. 

(2) Denne BAT-AEL-verdien gjelder ikke for behandling av avfall som hovedsakelig består av husdyrgjødsel. 

(3) Den nedre delen av intervallet kan oppnås ved bruk av termisk oksidasjon. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 8. 

3.1.3. Utslipp til vann og vannforbruk 

BAT 35. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere produksjonen av spillvann og redusere vannforbruket er å bruke alle 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. 
Atskillelse av 

vannstrømmer 

Sigevann som siver ut fra komposthauger og 

kompostranker, skilles fra overvannet (se BAT 

19f). 

Kan brukes generelt i nye 

anlegg. 

Kan brukes generelt i eksis-

terende anlegg med de 

begrensningene som er 

forbundet med vannkrets-

løpets utforming. 

b. Resirkulering av vann 

Resirkulering av prosessvannstrømmer (f.eks. fra 

avvanning av flytende biorester i anaerobe 

prosesser) eller størst mulig bruk av andre 

vannstrømmer (f.eks. vannkondensat, skyllevann, 

overvann). Graden av resirkulering er begrenset av 

anleggets vannbalanse, innholdet av urenheter 

(f.eks. tungmetaller, salter, sykdomsframkallende 

stoffer, illeluktende forbindelser) og/eller 

vannstrømmenes egenskaper (f.eks. innhold av 

næringsstoffer). 

Kan brukes generelt. 

c. 
Minimering av dannelsen 

av sigevann 

Optimalisering av vanninnholdet i avfallet for å 

minimere dannelsen av sigevann. 
Kan brukes generelt. 

3.2. BAT-konklusjoner for aerob behandling av avfall 

Med mindre noe annet er angitt, gjelder BAT-konklusjonene angitt i dette avsnittet for aerob behandling av avfall og i 

tillegg til de generelle BAT-konklusjonene for biologisk behandling av avfall i avsnitt 3.1.  
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3.2.1. Samlet miljøprestasjon 

BAT 36. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft og bedre den samlede miljøprestasjonen er å overvåke 

og/eller kontrollere de sentrale avfalls- og prosessparametrene. 

Beskrivelse 

Overvåking og/eller kontroll av sentrale avfalls- og prosessparametrer, herunder 

— det tilførte avfallets egenskaper (f.eks. forholdet mellom C og N, partikkelstørrelse), 

— temperatur og vanninnhold på forskjellige steder i ranken, 

— lufting av ranken (f.eks. via rankens vendefrekvens, O2- og/eller CO2-konsentrasjonen i ranken, luftstrømmenes 

temperatur ved bruk av forsert lufting), 

— rankens porøsitet, høyde og bredde. 

Bruk 

Overvåking av vanninnholdet i ranken gjelder ikke for lukkede prosesser når helse- og/eller sikkerhetsproblemer er 

identifisert. I slike tilfeller kan vanninnholdet overvåkes før avfallet føres inn i den lukkede komposteringsfasen, og 

justeres når det forlater det lukkede komposteringstrinnet. 

3.2.2. Lukt og diffuse utslipp til luft 

BAT 37. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere diffuse utslipp til luft av støv, lukt og bioaerosoler fra 

behandlingstrinn utendørs er å bruke en av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Bruk av semipermeable 

membraner 

Aktive komposteringsranker dekkes av semiper-

meable membraner. 
Kan brukes generelt. 

b. 
Tilpasning av driften etter 

værforholdene 

Dette omfatter teknikker som f.eks. å 

— ta hensyn til værforhold og værvarsel før 

omfattende utendørsaktiviteter iverksettes. 

Dette kan f.eks. omfatte å unngå å lage eller 

vende ranker eller hauger eller sikte eller 

fragmentere ved værforhold som er ugunstige 

med tanke på spredning av utslipp (f.eks. ved 

for høy eller lav vindhastighet eller dersom 

vinden blåser i retning av følsomme 

omgivelser), 

— orientere ranker slik at minst mulig overflate 

av kompostmassen utsettes for den domi-

nerende vindretningen, for på den måten å 

redusere spredningen av forurensende stoffer 

fra rankens overflate. Rankene og haugene 

bør helst plasseres på det lavestliggende 

stedet på anlegget. 

Kan brukes generelt. 

3.3. BAT-konklusjoner for anaerob behandling av avfall 

Med mindre noe annet er angitt, gjelder BAT-konklusjonene angitt i dette avsnittet for anaerob behandling av avfall og i 

tillegg til de generelle BAT-konklusjonene for biologisk behandling av avfall i avsnitt 3.1. 

3.3.1. Utslipp til luft 

BAT 38. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft og bedre den samlede miljøprestasjonen er å overvåke 

og/eller kontrollere de sentrale avfalls- og prosessparametrene.  
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Beskrivelse 

Innføring av et manuelt og/eller automatisk overvåkingssystem for å 

— sikre stabil drift av råtnetanken, 

— minimere driftsproblemer, f.eks. skumdannelse, som kan føre til luktutslipp, 

— sikre tilstrekkelig tidlig varsling ved systemfeil som kan føre til tap av inneslutning og eksplosjoner. 

Dette omfatter overvåking og/eller kontroll av sentrale avfalls- og prosessparametrer, f.eks. 

— pH-verdi og alkalitet hos materialet som føres inn i råtnetanken, 

— råtnetankens driftstemperatur, 

— hydraulisk og organisk belastning for materialet som føres inn i råtnetanken, 

— konsentrasjon av flyktige fettsyrer (VFA) og ammoniakk i råtnetanken og biorestene, 

— biogassmengde, -sammensetning (f.eks. H2S) og -trykk, 

— væske- og skumnivåer i råtnetanken. 

3.4. BAT-konklusjoner for mekanisk-biologisk behandling av avfall 

Med mindre noe annet er angitt, gjelder BAT-konklusjonene angitt i dette avsnittet for mekanisk-biologisk behandling 

og i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene for biologisk behandling av avfall i avsnitt 3.1. 

BAT-konklusjonene for aerob behandling (avsnitt 3.2) og anaerob behandling (avsnitt 3.3) av avfall gjelder, dersom det 

er relevant, for mekanisk-biologisk behandling av avfall. 

3.4.1. Utslipp til luft 

BAT 39. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft er å bruke begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. 
Atskillelse av avgass-

trømmene 

Deling av den samlede avgasstrømmen i 

avgasstrømmer med høyt innhold av 

forurensende stoffer og avgasstrømmer med 

lavt innhold av forurensende stoffer, som 

angitt i fortegnelsen nevnt i BAT 3. 

Kan brukes generelt i nye 

anlegg. 

Kan brukes generelt i eksis-

terende anlegg med de begrens-

ningene som er forbundet med 

luftkretsenes utforming. 
b. Resirkulering av avgasser 

Resirkulering av avgasser med lavt innhold 

av forurensende stoffer i den biologiske 

prosessen, etterfulgt av avgassbehandling 

tilpasset konsentrasjonen av forurensende 

stoffer (se BAT 34). 

Bruk av avgasser i den biologiske prosessen 

kan være begrenset av avgassenes temperatur 

og/eller innhold av forurensende stoffer. 

Det kan være nødvendig å kondensere 

vanndampen i avgassene før de gjenbrukes. I 

dette tilfellet er kjøling nødvendig, og det 

kondenserte vannet resirkuleres når det er 

mulig (se BAT 35), eller behandles før det 

slippes ut. 
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4. BAT-KONKLUSJONER FOR FYSISK-KJEMISK BEHANDLING AV AVFALL 

Med mindre noe annet er angitt, gjelder BAT-konklusjonene i avsnitt 4 for fysisk-kjemisk behandling av avfall og i 

tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

4.1. BAT-konklusjoner for fysisk-kjemisk behandling av fast og/eller tyktflytende avfall 

4.1.1. Samlet miljøprestasjon 

BAT 40. Beste tilgjengelige teknikk for å bedre den samlede miljøprestasjonen er å overvåke det tilførte avfallet som en 

del av framgangsmåtene for forhåndsgodkjenning og godkjenning av avfallet (se BAT 2). 

Beskrivelse 

Overvåking av det tilførte avfallet, f.eks. med tanke på 

— innholdet av organiske stoffer, oksidasjonsmidler, metaller (f.eks. kvikksølv), salter, illeluktende forbindelser, 

— potensialet for å danne H2 ved blanding av restprodukter fra røykgassbehandling, f.eks. flygeaske, med vann. 

4.1.2. Utslipp til luft 

BAT 41. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av støv, organiske forbindelser og NH3 til luft er å bruke 

BAT 14d og en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Adsorpsjon 

Se avsnitt 6.1. 

b. Biofilter 

c. Tekstilfilter 

d. Våtskrubbing 

Tabell 6.8 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av støv til luft 

fra fysisk-kjemisk behandling av fast og/eller tyktflytende avfall 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

Støv mg/Nm3 2–5 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 8. 

4.2. BAT-konklusjoner for omraffinering av spillolje 

4.2.1. Samlet miljøprestasjon 

BAT 42. Beste tilgjengelige teknikk for å bedre den samlede miljøprestasjonen er å overvåke det tilførte avfallet som en 

del av framgangsmåtene for forhåndsgodkjenning og godkjenning av avfallet (se BAT 2). 

Beskrivelse 

Overvåking av det tilførte avfallet med tanke på innholdet av klorholdige forbindelser (f.eks. klorerte løsemidler eller 

PCB).  
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BAT 43. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å bruke en av eller 

begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Materialgjenvinning 
Bruk av organiske restprodukter fra vakuumdestillasjon, løsemiddeleks-

traksjon, tynnfilmfordampere osv. i asfaltprodukter osv. 

b. Energigjenvinning 
Bruk av organiske restprodukter fra vakuumdestillasjon, løsemiddeleks-

traksjon, tynnfilmfordampere osv. for å gjenvinne energi. 

4.2.2. Utslipp til luft 

BAT 44. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft er å bruke BAT 14d og en 

av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Adsorpsjon Se avsnitt 6.1. 

b. Termisk oksidasjon 
Se avsnitt 6.1. Dette omfatter når avgassene sendes til en prosessovn eller en 

kjel. 

c. Våtskrubbing Se avsnitt 6.1. 

BAT-AEL-verdien angitt i avsnitt 4.5 gjelder. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 8. 

4.3. BAT-konklusjoner for fysisk-kjemisk behandling av avfall med brennverdi 

4.3.1. Utslipp til luft 

BAT 45. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft er å bruke BAT 14d og en 

av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Adsorpsjon 

Se avsnitt 6.1. 

b. Kryokondensering 

c. Termisk oksidasjon 

d. Våtskrubbing 

BAT-AEL-verdien angitt i avsnitt 4.5 gjelder. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 8.  
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4.4. BAT-konklusjoner for regenerering av brukte løsemidler 

4.4.1. Samlet miljøprestasjon 

BAT 46. Beste tilgjengelige teknikk for å bedre den samlede miljøprestasjonen ved regenerering av brukte løsemidler er 

å bruke en av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Materialgjenvinning 
Løsemidler gjenvinnes fra destillasjonsrestene 

ved fordamping. 

Bruksmulighetene kan være 

begrenset dersom energibehovet 

er uforholdsmessig stort med 

tanke på mengden løsemidler 

som gjenvinnes. 

b. Energigjenvinning 
Destillasjonsrestene brukes for å gjenvinne 

energi. 
Kan brukes generelt. 

4.4.2. Utslipp til luft 

BAT 47. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft er å bruke BAT 14d og en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. 
Resirkulering av prosess-

avgasser i en dampkjel 

Prosessavgassene fra kondensatorene sendes til 

dampkjelen som forsyner anlegget. 

Kan eventuelt ikke brukes til 

behandling av avfall fra 

halogenerte løsemidler for å 

unngå dannelse og utslipp av 

PCB og/eller PCDD/F. 

b. Adsorpsjon Se avsnitt 6.1. 

Teknikkens bruksmuligheter 

kan være begrenset av sik-

kerhetshensyn (f.eks. har aktivt 

karbon en tendens til å selv-

antenne når det lades med 

ketoner). 

c. Termisk oksidasjon Se avsnitt 6.1. 

Kan eventuelt ikke brukes til 

behandling av avfall fra halo-

generte løsemidler for å unngå 

dannelse og utslipp av PCB 

og/eller PCDD/F. 

d. 
Kondensering eller kryokon-

densering 
Se avsnitt 6.1. Kan brukes generelt. 

e. Våtskrubbing Se avsnitt 6.1. Kan brukes generelt. 

BAT-AEL-verdien angitt i avsnitt 4.5 gjelder. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 8.  
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4.5. BAT-AEL for utslipp av organiske forbindelser til luft fra omraffinering av spillolje, fysisk-kjemisk behandling 

av avfall med brennverdi og regenerering av brukte løsemidler 

Tabell 6.9 

Utslippsnivå forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av TVOC til luft 

fra omraffinering av spillolje, fysisk-kjemisk behandling av avfall med brennverdi og regenerering av brukte 

løsemidler 

Parameter Enhet 
BAT-AEL(1) 

(Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg/Nm3 5–30 

(1) BAT-AEL-verdien gjelder ikke når utslippsbelastningen er mindre enn 2 kg/t på utslippspunktet, forutsatt at ingen CMR-stoffer er 

identifisert som relevante i avgasstrømmen basert på fortegnelsen nevnt i BAT 3. 

4.6. BAT-konklusjoner for varmebehandling av brukt aktivt karbon, katalysatoravfall og utgravd forurenset jord 

4.6.1. Samlet miljøprestasjon 

BAT 48. Beste tilgjengelige teknikk for å bedre den samlede miljøprestasjonen ved varmebehandling av brukt aktivt 

karbon, katalysatoravfall og utgravd forurenset jord er å bruke alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. 
Varmegjenvinning fra avgas-

ser fra ovner 

Gjenvunnet varme kan f.eks. brukes til 

forvarming av forbrenningsluft eller til 

produksjon av damp, som også brukes til 

reaktivering av det brukte aktive karbonet. 

Kan brukes generelt. 

b. Indirekte fyrt ovn 

Det brukes en indirekte fyrt ovn for å unngå 

kontakt mellom ovnens innhold og røykgas-

sene fra brenneren/brennerne. 

Indirekte fyrte ovner bygges 

normalt med et metallrør, og 

korrosjonsproblemer kan be-

grense bruksmulighetene. 

Det kan også være økonomiske 

begrensninger for ettermon-

tering på eksisterende anlegg. 

c. 
Prosessintegrerte teknikker 

for å redusere utslipp til luft 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

— kontroll av ovnens temperatur og av 

roterovnens rotasjonshastighet, 

— valg av brensel, 

— bruk av en forseglet ovn eller drift av 

ovnen ved redusert trykk for å unngå 

diffuse utslipp til luft. 

Kan brukes generelt. 
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4.6.2. Utslipp til luft 

BAT 49. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av HCl, HF, støv og organiske forbindelser til luft er å bruke 

BAT 14d og en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Syklonutskiller 
Se avsnitt 6.1. Denne teknikken brukes i kombinasjon med andre 

utslippsreduserende teknikker. 

b. Elektrofilter (ESP) 

Se avsnitt 6.1. 

c. Tekstilfilter 

d. Våtskrubbing 

e. Adsorpsjon 

f. Kondensering 

g. Termisk oksidasjon(1) 

(1) Termisk oksidasjon gjennomføres med en temperatur på minst 1 100 °C og en oppholdstid på to sekunder for å regenerere aktivt 

karbon som er brukt i industrielle bruksområder, der det er sannsynlig at det forekommer vanskelig nedbrytbare halogenerte eller 

andre varmeresistente stoffer. Ved aktivt karbon som er brukt til drikkevanns- og næringsmiddelgodkjente bruksområder, er det 

tilstrekkelig med en etterbrenner med en oppvarmingstemperatur på minst 850 °C og en oppholdstid på to sekunder (se avsnitt 

6.1). 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 8. 

4.7. BAT-konklusjoner for vannvasking av utgravd forurenset jord 

4.7.1. Utslipp til luft 

BAT 50. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av støv og organiske forbindelser til luft fra lagrings-, 

håndterings- og vasketrinnene er å bruke BAT 14d og en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Adsorpsjon 

Se avsnitt 6.1. b. Tekstilfilter 

c. Våtskrubbing 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 8. 

4.8. BAT-konklusjoner for dekontaminering av utstyr som inneholder PCB 

4.8.1. Samlet miljøprestasjon 

BAT 51. Beste tilgjengelige teknikk for å bedre den samlede miljøprestasjonen og å redusere kanaliserte utslipp av PCB 

og organiske forbindelser til luft er å bruke alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. 
Legging av gulvbelegg i lagrings- 

og behandlingsområder 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

— påføring av harpiksbelegg på hele betonggulvet i lagrings- og 

behandlingsområdet. 
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Teknikk Beskrivelse 

b. 

Innføring av regler for personalad-

gang for å hindre spredning av 

forurensning 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

— adgangspunktene til lagrings- og behandlingsområdene er låst, 

— særskilte kvalifikasjoner er påkrevd for å få adgang til området der det 

kontaminerte utstyret lagres og håndteres, 

— separate «rene» og «skitne» garderober for å ta på og av verneutstyr. 

c. 
Optimalisert rengjøring og avtap-

ping av utstyr 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

— rengjøring av utvendige overflater på det kontaminerte utstyret med 

anionisk rengjøringsmiddel, 

— tømming av utstyret med en pumpe eller under vakuum i stedet for 

tømming ved hjelp av tyngdekraft, 

— fastsettelse og bruk av framgangsmåter for fylling, tømming og til- og 

frakopling av vakuumbeholderen, 

— sikring av en lang avtappingsperiode (minst 12 timer) for å unngå at 

kontaminert væske drypper i forbindelse med videre behandlingstrinn, 

etter at kjernen er skilt fra kappen på en elektrisk transformator. 

d. 
Kontroll og overvåking av utslipp 

til luft 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

— luften i det dekontaminerte området samles opp og behandles med 

filtre med aktivt karbon, 

— avtrekket fra vakuumpumpen nevnt i teknikk c ovenfor er koplet til et 

utslippsreduserende system ved utslippspunktet (f.eks. et forbrennings-

anlegg med høy temperatur, termisk oksidasjon eller adsorpsjon på 

aktivt karbon), 

— de kanaliserte utslippene overvåkes (se BAT 8), 

— den potensielle atmosfæriske avsetningen av PCB overvåkes (f.eks. 

ved hjelp av fysisk-kjemiske målinger eller biologisk overvåking). 

e. 
Sluttbehandling av restprodukter 

fra avfallsbehandling 

Dette omfatter teknikker som f.eks. 

— porøse, kontaminerte deler av den elektriske transformatoren (tre og 

papir) sendes til forbrenning ved høy temperatur, 

— PCB i oljene destrueres (f.eks. ved avklorering, hydrogenering, 

prosesser med oppløste elektroner, forbrenning ved høy temperatur). 

f. 
Gjenvinning av løsemidler når 

vasking med løsemidler er brukt 
Organiske løsemidler samles opp og destilleres for gjenbruk i prosessen. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 8. 

5. BAT-KONKLUSJONER FOR BEHANDLING AV VANNBASERT FLYTENDE AVFALL 

Med mindre noe annet er angitt, gjelder BAT-konklusjonene i avsnitt 5 for behandling av vannbasert flytende avfall og i 

tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

5.1. Samlet miljøprestasjon 

BAT 52. Beste tilgjengelige teknikk for å bedre den samlede miljøprestasjonen er å overvåke det tilførte avfallet som en 

del av framgangsmåtene for forhåndsgodkjenning og godkjenning av avfallet (se BAT 2).  
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Beskrivelse 

Overvåking av det tilførte avfallet, f.eks. med tanke på 

— biologisk nedbrytbarhet (f.eks. BOD, BOD/COD-forhold, Zahn-Wellens-test og potensial for biologisk hemming 

(f.eks. hemming av aktivert slam)), 

— mulighet for å gjennomføre emulsjonsbryting, f.eks. ved hjelp av laboratorieprøvinger. 

5.2. Utslipp til luft 

BAT 53. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av HCl, NH3 og organiske forbindelser til luft er å bruke 

BAT 14d og en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Adsorpsjon 

Se avsnitt 6.1. 

b. Biofilter 

c. Termisk oksidasjon 

d. Våtskrubbing 

Tabell 6.10 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av HCl og 

TVOC til luft fra behandling av vannbasert flytende avfall 

Parameter Enhet 
BAT-AEL(1) 

(Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

Hydrogenklorid (HCl) 

mg/Nm3 

1–5 

TVOC 3–20(2) 

(1) Disse BAT-AEL-verdiene gjelder bare når det aktuelle stoffet er identifisert som relevant i avgasstrømmen basert på fortegnelsen 

nevnt i BAT 3. 

(2) Den øvre delen av intervallet er 45 mg/Nm3 når utslippsbelastningen er mindre enn 0,5 kg/t ved utslippspunktet. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 8. 

6. BESKRIVELSE AV TEKNIKKER 

6.1. Kanaliserte utslipp til luft 

Teknikk 
Typiske forurensende stoffer som 

reduseres 
Beskrivelse 

Adsorpsjon 

Kvikksølv, flyktige organiske 

forbindelser, hydrogensulfid, 

illeluktende forbindelser 

Adsorpsjon er en heterogen reaksjon som 

innebærer at gassmolekyler fester seg på en fast 

eller flytende overflate som tiltrekker seg visse 

forbindelser framfor andre, og som dermed gjør at 

de fjernes fra spillvannstrømmene. Når overflaten 

har adsorbert så mye den kan, erstattes 

adsorbenten eller det adsorberte innholdet 

desorberes som en del av regenereringen av 

adsorbenten. Når forurensende stoffer desorberes, 

har de vanligvis en høyere konsentrasjon og kan 

enten gjenvinnes eller sluttbehandles. Den 

vanligste adsorbenten er granulert aktivt karbon. 
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Teknikk 
Typiske forurensende stoffer som 

reduseres 
Beskrivelse 

Biofilter 

Ammoniakk, hydrogensulfid, 

flyktige organiske forbindelser, 

illeluktende forbindelser 

Avgasstrømmen passerer gjennom et sjikt av 

organisk materiale (f.eks. torv, lyng, kompost, 

røtter, bark, nåletrær og forskjellige kombina-

sjoner) eller inert materiale (f.eks. leire, aktivt 

karbon og polyuretan), der den oksideres biologisk 

av naturlig forekommende mikroorganismer til 

karbondioksid, vann, uorganiske salter og 

biomasse. 

Biofilterets utforming avhenger av typen/typene 

av tilført avfall. Det velges et egnet materiale til 

sjiktet, f.eks. med tanke på evnen til å holde 

tilbake vann, bulktetthet, porøsitet og strukturell 

integritet. Det er også viktig at filtersjiktet har en 

egnet høyde og et egnet overflateareal. Biofilteret 

koples til et egnet ventilasjons- og luftsirku-

lasjonssystem for å sikre en enhetlig fordeling av 

luft gjennom sjiktet og tilstrekkelig oppholdstid 

for avgassene i sjiktet. 

Kondensering og 

kryokondensering 
Flyktige organiske forbindelser 

Kondensering er en teknikk som fjerner løsemid-

deldamp fra en avgasstrøm ved å redusere dens 

temperatur til under dens doggpunkt. Når det 

gjelder kryokondensering, kan driftstemperaturen 

være så lav som –120 °C, men i praksis er den ofte 

mellom –40 °C og –80 °C i kondenseringsutstyret. 

Kryokondensering kan håndtere alle flyktige 

organiske forbindelser (VOC) og flyktige uor-

ganiske forurensende stoffer, uansett hvilket 

damptrykk de har. De lave temperaturene som 

brukes, gir en svært høy kondenseringseffektivitet, 

noe som gjør metoden velegnet som en endelig 

kontrollteknikk i forbindelse med utslipp av VOC. 

Syklonutskiller Støv 

Syklonfiltre brukes til å fjerne tyngre partikler 

som «faller ut» når avgassene tvinges i rotasjon 

før de forlater utskilleren. 

Syklonutskillere brukes til å fjerne partikler, 

særlig PM10. 

Elektrofilter (ESP) Støv 

I et elektrofilter lades og utskilles partiklene under 

påvirkning av et elektrisk felt. Elektrofiltre kan 

brukes under mange forskjellige forhold. I et tørt 

elektrofilter fjernes det oppsamlede materialet 

mekanisk (f.eks. ved risting, vibrasjon eller 

trykkluft), mens det i et vått elektrofilter skylles 

med en egnet væske, vanligvis vann. 

Tekstilfilter Støv 

Tekstilfiltre, ofte kalt posefiltre, er framstilt av 

porøst vevd eller filtet tekstilmateriale som 

gassene ledes gjennom for å fjerne partikler. Bruk 

av et tekstilfilter krever at det velges et tekstilma-

teriale som er egnet for avgassens egenskaper og 

den maksimale driftstemperaturen. 
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Teknikk 
Typiske forurensende stoffer som 

reduseres 
Beskrivelse 

HEPA-filter Støv 

HEPA-filtre (høyeffektive partikkelluftfiltre) er 

absolutte filtre. Filtermediet består av papir eller 

mattert glassfiber med høy pakningstetthet. 

Avgasstrømmen føres gjennom filtermediet, der 

partiklene samles opp. 

Termisk oksidasjon Flyktige organiske forbindelser 

Oksidasjon av brennbare gasser og duftstoffer i en 

avgasstrøm ved at blandingen av forurensende 

stoffer og luft eller oksygen varmes opp til over 

selvantenningstemperaturen i et forbrennings-

kammer og temperaturen deretter holdes oppe 

tilstrekkelig lenge til at forbrenningen er 

fullstendig og blandingen er omdannet til 

karbondioksid og vann. 

Våtskrubbing 

Støv, flyktige organiske forbin-

delser, gassformige sure forbin-

delser (basisk skrubber), gass-

formige basiske forbindelser 

(syreskrubber) 

Fjerning av gassformige eller partikkelformige 

forurensende stoffer fra en gasstrøm via 

masseoverføring til et flytende løsemiddel, ofte 

vann eller en vandig løsning. Dette kan innebære 

en kjemisk reaksjon (f.eks. i en syreskrubber eller 

basisk skrubber). I visse tilfeller kan forbindelsene 

gjenvinnes fra løsemiddelet. 

6.2. Diffuse utslipp av organiske forbindelser til luft 

Program for påvisning og 

reparasjon av lekkasjer (LDAR) 
Flyktige organiske forbindelser 

En strukturert metode for å redusere flyktige 

utslipp av organiske forbindelser gjennom 

påvisning og påfølgende reparasjon eller utskifting 

av komponenter som lekker. For tiden brukes 

sniffing (som beskrevet i EN 15446) og metoder 

for optisk gassmåling for å oppdage lekkasjer. 

Sniffemetode: Det første trinnet er påvisning ved 

bruk av håndholdte analysatorer for organiske 

forbindelser som måler konsentrasjonen i 

nærheten av utstyret (f.eks. ved flammeionisasjon 

eller fotoionisasjon). Det andre trinnet består i å 

pakke komponenten inn i en ugjennomtrengelig 

pose for å utføre en direkte måling ved utslipps-

kilden. Iblant erstattes dette andre trinnet med 

matematiske korrelasjonskurver basert på 

statistiske resultater fra et stort antall målinger 

som tidligere er gjort på tilsvarende komponenter. 

Optisk gassmåling: Ved optiske målinger brukes 

det små, lette håndholdte kameraer som gjør det 

mulig å visualisere gasslekkasjer i sanntid, slik at 

de vises som «røyk» på skjermen, sammen med et 

normalt bilde av den berørte komponenten, slik at 

betydelige lekkasjer av organiske forbindelser kan 

lokaliseres enkelt og raskt. Aktive systemer skaper 

et bilde med spredt infrarødt laserlys som 

gjenspeiles på komponenten og dens omgivelser. 

Passive systemer bygger på den naturlige 

infrarøde strålingen fra utstyret og dets 

omgivelser. 
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Måling av diffuse utslipp av 

VOC 
Flyktige organiske forbindelser 

Metodene for sniffing og optisk gassmåling er 

beskrevet under programmet for påvisning og 

reparasjon av lekkasjer. 

Fullstendig undersøkelse og mengdebestemmelse 

av anleggets utslipp kan utføres ved hjelp av en 

egnet kombinasjon av metoder som utfyller 

hverandre, f.eks. SOF (Solar Occultation Flux) 

eller DIAL (Differential Absorption Light 

Detection and Ranging). Resultatene kan brukes 

til å vurdere tendenser over tid, gjennomføre 

krysskontroller og oppdatere/validere det 

pågående LDAR-programmet. 

SOF (Solar Occultation Flux): Teknikken 

bygger på registrering og spektrometrisk fourier-

transformasjonsanalyse av et bredbåndsspektrum 

av sollyset i det infrarøde eller ultrafiolette/synlige 

området langs en gitt geografisk bane, som krysser 

vindretningen og skjærer gjennom VOC-vifter. 

DIAL (Differential Absorption Light Detection 

and Ranging): Dette er en laserbasert teknikk der 

det brukes differensiell absorpsjons-LIDAR (Light 

Detection and Ranging), som er det optiske 

motstykket til radiobølgebasert radar. Teknikken 

bygger på tilbakespredning av laserpulser fra 

atmosfæriske aerosoler og analyse av spekt-

ralegenskapene til lyset som sendes tilbake og 

fanges opp med teleskop. 

6.3. Utslipp til vann 

Teknikk 
Typiske forurensende stoffer som 

reduseres 
Beskrivelse 

Aktivslammetode 
Biologisk nedbrytbare 

organiske forbindelser. 

Biologisk oksidasjon av organiske stoffer oppløst 

ved hjelp av oksygenet produsert ved mikro-

organismers metabolisme. I nærvær av oppløst 

oksygen (sprøytet inn som luft eller rent oksygen) 

omdannes de organiske forbindelsene til karbondi-

oksid, vann eller andre metabolitter og biomasse 

(dvs. aktivslammet). Mikroorganismene holdes i 

suspensjon i spillvannet, og hele blandingen luftes 

mekanisk. Aktivslamblandingen sendes til en 

separasjonsinnretning, deretter sendes slammet til 

luftetanken. 

Adsorpsjon 

Adsorberbare oppløste ikke-

biologisk nedbrytbare eller 

hemmende forurensende stoffer, 

f.eks. hydrokarboner, kvikksølv, 

AOX 

Utskillingsmetode der forbindelser (f.eks. 

forurensende stoffer) i en væske (f.eks. spillvann) 

opptas på en fast overflate (vanligvis aktivt 

karbon). 
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Teknikk 
Typiske forurensende stoffer som 

reduseres 
Beskrivelse 

Kjemisk oksidasjon 

Oksiderbare oppløste ikke-

biologisk nedbrytbare eller 

hemmende forurensende stoffer, 

f.eks. nitritt, cyanid. 

Organiske forbindelser oksideres til mindre 

skadelige forbindelser som er lettere biologisk 

nedbrytbare. Teknikkene omfatter våtoksidasjon 

eller oksidasjon med ozon eller hydrogenperoksid, 

eventuelt ved hjelp av katalysatorer eller UV-

stråling. Kjemisk oksidasjon brukes også til å 

bryte ned organiske forbindelser som forårsaker 

lukt, smak og farge, og til desinfisering. 

Kjemisk reduksjon 

Reduserbare oppløste ikke-

biologisk nedbrytbare eller 

hemmende forurensende stoffer, 

f.eks. seksverdig krom (Cr(VI)). 

Ved kjemisk reduksjon omdannes forurensende 

stoffer ved hjelp av kjemiske reduksjonsmidler til 

lignende, men mindre skadelige eller farlige 

forbindelser. 

Koagulering og flokkulering 
Suspenderte faste stoffer og 

partikkelbundne metaller. 

Koagulering og flokkulering brukes for å skille ut 

suspenderte faste stoffer i spillvann, og utføres 

ofte i flere etterfølgende trinn. Koagulering utføres 

ved å tilsette koaguleringsmidler med motsatt 

ladning av ladningen til de suspenderte faste 

stoffene. Flokkulering utføres ved å tilsette 

polymerer, slik at kollisjoner mellom 

mikropartikler får dem til å binde seg til hverandre 

og danne større fnokker. Fnokkene som dannes, 

skilles deretter ut gjennom sedimentering, 

flotasjon med luft eller filtrering. 

Destillasjon/rektifisering 

Oppløste ikke-biologisk ned-

brytbare eller hemmende 

forurensende stoffer som kan 

destilleres, f.eks. visse 

løsemidler. 

Destillasjon er en teknikk som brukes for å skille 

ut forbindelser med forskjellige kokepunkter, ved 

delvis fordamping og rekondensering. 

Spillvannsdestillasjon er fjerning av forurensende 

stoffer med lavt kokepunkt fra spillvann ved å 

omdanne dem til gassfasen. Destillasjonen foregår 

i kolonner utstyrt med plater eller paknings-

materiale og en kondensator nedstrøms. 

Utjevning Alle forurensende stoffer. 

Balansering av strømmer og forurensnings-

belastninger ved bruk av tanker eller andre 

håndteringsteknikker. 

Fordamping Løselige forurensende stoffer 

Bruk av destillasjon (se ovenfor) for å konsentrere 

vandige løsninger av stoffer med høyt kokepunkt 

til videre bruk, bearbeiding eller sluttbehandling 

(f.eks. spillvannsforbrenning) ved å omdanne vann 

til dampfasen. Dette utføres vanligvis i flertrinns-

enheter med stigende vakuum for å redusere 

energibehovet. Vanndampen kondenseres slik at 

den kan gjenbrukes eller slippes ut som spillvann. 
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Teknikk 
Typiske forurensende stoffer som 

reduseres 
Beskrivelse 

Filtrering 

Suspenderte faste stoffer og 

partikkelbundne metaller. 

Utskilling av faste stoffer fra spillvann ved at de 

føres gjennom et porøst materiale, f.eks. sand-

filtrering, mikrofiltrering og ultrafiltrering. 

Flotasjon 

Utskilling av faste eller flytende partikler fra 

spillvann ved at de festes til små gassbobler, 

vanligvis luft. De flytende partiklene akkumuleres 

på vannoverflaten og samles opp med over-

flateskrapere. 

Ionebytting 

Ioniske oppløste ikke-biologisk 

nedbrytbare eller hemmende 

forurensende stoffer, f.eks. 

metaller. 

Tilbakeholdelse av uønskede eller farlige ioniske 

bestanddeler i spillvann og utskifting av disse med 

mer akseptable ioner ved hjelp av en 

ionebyttermasse. De forurensende stoffene holdes 

tilbake midlertidig og slippes deretter ut i en 

regenererings- eller tilbakespylingsvæske. 

Membranbioreaktor 
Biologisk nedbrytbare organiske 

forbindelser. 

En kombinasjon av behandling med aktivslam og 

membranfiltrering. Det finnes to varianter: a) en 

ekstern resirkuleringssløyfe mellom aktivslam-

tanken og membranmodulen og b) nedsenking av 

membranmodulen i luftetanken med aktivslam, 

der spillvannet filtreres gjennom en 

hulfibermembran slik at biomassen blir værende 

igjen i tanken. 

Membranfiltrering 
Suspenderte faste stoffer og 

partikkelbundne metaller. 

Mikrofiltrering (MF) og ultrafiltrering (UF) er 

membranfiltreringsprosesser som holder tilbake og 

konsentrerer forurensende stoffer på den ene siden 

av membranen, f.eks. suspenderte partikler og 

kolloidale partikler i spillvann. 

Nøytralisering Syrer og baser. 

Justering av spillvannets pH-verdi til nøytralt nivå 

(ca. 7) ved tilsetting av kjemikalier. For å øke pH-

verdien kan natriumhydroksid (NaOH) eller 

kalsiumhydroksid (Ca(OH)2) brukes, mens 

svovelsyre (H2SO4), saltsyre (HCl) eller karbondi-

oksid (CO2) kan brukes til å redusere pH-verdien. 

Under nøytralisering kan det forekomme utfelling 

av visse forurensende stoffer. 

Nitrifikasjon/denitrifikasjon Totalnitrogen, ammoniakk. 

En totrinnsprosess som vanligvis inngår i bio-

logiske renseanlegg. Det første trinnet er aerob 

nitrifikasjon, der mikroorganismer oksiderer 

ammonium (NH4
+) til mellomproduktet nitritt 

(NO2
-), som deretter oksideres videre til nitrat 

(NO3
-). I det påfølgende anoksiske denitrifi-

kasjonstrinnet reduserer mikroorganismer nitratet 

til nitrogengass. 
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Teknikk 
Typiske forurensende stoffer som 

reduseres 
Beskrivelse 

Olje/vann-separering Olje/fett 

Separering av olje og vann og deretter fjerning av 

olje ved tyngdekraftsseparasjon av fri olje ved 

bruk av separasjonsutstyr eller emulsjonsbryting 

(ved bruk av emulsjonsbrytende kjemikalier, f.eks. 

metallsalter, mineralsyrer, adsorbenter og 

organiske polymerer). 

Sedimentering 
Suspenderte faste stoffer og 

partikkelbundne metaller. 

Utskilling av suspenderte partikler ved 

bunnfelling. 

Utfelling 

Utfellbare oppløste ikke-

biologisk nedbrytbare eller 

hemmende forurensende stoffer, 

f.eks. metaller, fosfor. 

Omdanningen av oppløste forurensende stoffer til 

uløselige forbindelser ved å tilsette fellingsmidler. 

Det faste bunnfallet som dannes, skilles deretter ut 

gjennom sedimentering, flotasjon med luft eller 

filtrering. 

Stripping 

Forurensende stoffer som kan 

utskilles, f.eks. hydrogensulfid 

(H2S), ammoniakk (NH3), visse 

adsorberbare organiske bundne 

halogener (AOX), hydro-

karboner. 

Fjerning av forurensende stoffer som kan utskilles, 

fra den vandige fasen ved hjelp av en gassfase 

(f.eks. damp, nitrogen eller luft) som passerer 

gjennom væsken. De samles deretter opp (f.eks. 

ved kondensering) for videre bruk eller 

sluttbehandling. Fjerningen kan gjøres mer 

effektiv ved å øke temperaturen eller redusere 

trykket. 

6.4. Sorteringsteknikker 

Teknikk Beskrivelse 

Vindsikting 

Vindsikting (også kalt luftseparering) består i å foreta en omtrentlig 

klassifisering av tørre blandinger med forskjellige partikkelstørrelser i 

grupper eller klasser innenfor et størrelsesintervall som strekker seg fra 

maskestørrelse 10 til mindre maskestørrelser. Vindsikter (også kalt 

luftseparatorer) kompletterer sikter på bruksområder som krever mindre 

maskestørrelser enn det som oppnås med kommersielle siktstørrelser, og 

supplerer siler og sikter for grovere deler der de særlige fordelene ved 

vindsikting begrunner dette. 

Utskiller for alle metaller 

Metaller (jernholdige og ikke-jernholdige) sorteres ved hjelp av en 

deteksjonsspole der magnetfeltet påvirkes av metallpartiklene, og som er 

koplet til en prosessor som styrer en luftdyse som blåser ut materialene 

som er oppdaget. 

Elektromagnetisk utskilling av ikke-

jernholdige metaller 

Ikke-jernholdige metaller sorteres ved hjelp av virvelstrømsutskillere. Det 

induseres en virvelstrøm ved hjelp av en rekke rotorer av keramisk 

materiale eller med magneter av sjeldne jordarter som sitter i enden av et 

transportbånd, og som roterer med høy hastighet uavhengig av 

transportbåndet. Prosessen induserer midlertidige magnetkrefter i ikke-

magnetiske metaller med samme polaritet som rotoren, noe som gjør at 

metallene støtes bort og deretter skilles fra det øvrige materialet. 
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Teknikk Beskrivelse 

Manuell utskilling 

Materialet utskilles manuelt ved hjelp av visuelle undersøkelser som 

personale foretar på et transportbånd eller på gulvet, enten for selektivt å 

fjerne et bestemt materiale fra en generell avfallsstrøm eller for å fjerne 

forurensning fra en strøm for å øke renheten. Teknikken er vanligvis rettet 

mot gjenvinnbare materialer (glass, plast osv.) og alle typer forurensende 

stoffer, farlige materialer og store gjenstander som WEEE. 

Magnetisk utskilling 

Jernholdige metaller sorteres ved hjelp av en magnet som tiltrekker seg 

materialer som inneholder jernholdige metaller. Dette kan f.eks. utføres av 

en magnetutskiller over båndet eller en magnettrommel. 

Nærinfrarød spektroskopi (NIRS) 

Materialene sorteres ved hjelp av den nærinfrarøde sensoren som skanner 

hele bredden av transportbåndet og overfører de forskjellige materialenes 

karakteristiske spektre til en prosessor som styrer en luftdyse som støter ut 

materialene som er oppdaget. NIRS er vanligvis ikke egnet til sortering av 

svarte materialer. 

Sedimenteringstanker Faste materialer skilles ut i to strømmer basert på materialenes tetthet. 

Størrelsesbasert utskilling 

Materialene sorteres i henhold til materialenes partikkelstørrelse. Dette kan 

utføres ved hjelp av trommelsikter, lineære og sirkulære vibratorsikter, 

flip-flop-sikter, plansikter, rullesikter og bevegelige rister. 

Vibrasjonsbord 

Materialene utskilles basert på tetthet og størrelse ved at de beveger seg (i 

en slamlignende væske for våte bor eller våte tetthetsseparatorer) på tvers 

av et hellende bord som svinger fram og tilbake. 

Røntgensystemer 

Sammensatte materialer sorteres ut fra de forskjellige materialenes tetthet, 

halogenforbindelser eller organiske forbindelser ved hjelp av røntgen-

stråling. De forskjellige materialenes egenskaper overføres til en prosessor 

som styrer en luftdyse som støter ut materialene som er oppdaget. 

6.5. Håndteringsteknikker 

Plan for håndtering av ulykker 

Planen for håndtering av ulykker er en del av miljøstyringsordningen  

(se BAT 1) og identifiserer farer som anlegget utgjør, og de tilhørende 

risikoene samt definerer tiltak for å håndtere disse risikoene. Den tar 

hensyn til fortegnelsen over forurensende stoffer som er til stede, eller som 

kan være til stede, og som kan medføre konsekvenser for miljøet dersom 

de slippes ut. 

Plan for håndtering av restprodukter 

En plan for håndtering av restprodukter er en del av miljøstyrings-

ordningen (se BAT 1) og består av tiltak som har som mål å 1) minimere 

produksjonen av restprodukter fra avfallsbehandlingen, 2) optimalisere 

gjenbruk, regenerering, materialgjenvinning og/eller gjenvinning av 

energien fra restproduktene og 3) sikre riktig sluttbehandling av 

restproduktene. 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2018/993 

av 11. juli 2018 

om endring av avgjerd (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 og  

(EU) 2017/1219 med omsyn til lengda på overgangsperioden 

[meld under nummeret K(2018) 4312](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsavgjerd 2011/382/EU(2) vart bytt ut med kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1214(3) som fastset reviderte 

kriterium og krav med omsyn til handoppvaskmiddel. For at produsentar som har fått tildelt EU-miljømerket for 

handoppvaskmiddel på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i avgjerd 2011/382/EU, skal få nok tid til å kunne 

tilpasse produkta sine slik at dei vert i samsvar med avgjerd (EU) 2017/1214, er det fastsett ein overgangsperiode i den 

avgjerda. Den overgangsperioden på 12 månader går ut 22. juni 2018. 

2) Kommisjonsavgjerd 2012/720/EU(4) vart bytt ut med kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1215(5) som fastset reviderte 

kriterium og krav med omsyn til maskinoppvaskmiddel til industri- og institusjonsbruk. For at produsentar som har fått 

tildelt EU-miljømerket for maskinoppvaskmiddel til industri- og institusjonsbruk på grunnlag av dei kriteria som er 

fastsette i avgjerd 2012/720/EU, skal få nok tid til å kunne tilpasse produkta sine slik at dei vert i samsvar med avgjerd 

(EU) 2017/1215, er det fastsett ein overgangsperiode i den avgjerda. Den overgangsperioden på 12 månader går ut  

22. juni 2018. 

3) Kommisjonsavgjerd 2011/263/EU(6) vart bytt ut med kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1216(7) som fastset reviderte 

kriterium og krav med omsyn til maskinoppvaskmiddel. For at produsentar som har fått tildelt EU-miljømerket for 

maskinoppvaskmiddel på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i avgjerd 2011/263/EU, skal få nok tid til å kunne 

tilpasse produkta sine slik at dei vert i samsvar med avgjerd (EU) 2017/1216, er det fastsett ein overgangsperiode i den 

avgjerda. Den overgangsperioden på 12 månader går ut 22. juni 2018. 

4) Kommisjonsavgjerd 2011/264/EU(8) vart bytt ut med kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1218(9) som fastset reviderte 

kriterium og krav med omsyn til tekstilvaskemiddel. For at produsentar som har fått tildelt EU-miljømerket for 

tekstilvaskemiddel på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i avgjerd 2011/264/EU, skal få nok tid til å kunne tilpasse 

produkta sine slik at dei vert i samsvar med avgjerd (EU) 2017/1218, er det fastsett ein overgangsperiode i den avgjerda. 

Den overgangsperioden på 12 månader går ut 22. juni 2018.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 13.7.2018, s. 14 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/2019 av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2011/382/EU av 24. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til håndoppvask-

midler (TEU L 169 av 29.6.2011, s. 40). 

(3) Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1214 av 23. juni 2017 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til håndoppvask-

midler (TEU L 180 av 12.7.2017, s. 1). 

(4) Kommisjonsavgjerd 2012/720/EU av 14. november 2012 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskin-

oppvaskmiddel til industri- og institusjonsbruk (TEU L 326 av 24.11.2012, s. 25). 

(5) Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1215 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel 

til industri- og institusjonsbruk (TEU L 180 av 12.7.2017, s. 16). 

(6) Kommisjonsavgjerd 2011/263/EU av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskin-

oppvaskmiddel (TEU L 111 av 30.4.2011, s. 22). 

(7) Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1216 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel 

(TEU L 180 av 12.7.2017, s. 31). 

(8) Kommisjonsavgjerd 2011/264/EU av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel 

(TEU L 111 av 30.4.2011, s. 34). 

(9) Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1218 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel 

(TEU L 180 av 12.7.2017, s. 63). 

2020/EØS/36/52 
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5) Kommisjonsavgjerd 2012/721/EU(1) vart bytt ut med kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1219(2) som fastset reviderte 

kriterium og krav med omsyn til tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk. For at produsentar som har fått 

tildelt EU-miljømerket for tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk på grunnlag av dei kriteria som er fastsette 

i avgjerd 2012/721/EU, skal få nok tid til å kunne tilpasse produkta sine slik at dei vert i samsvar med avgjerd (EU) 

2017/1219, er det fastsett ein overgangsperiode i den avgjerda. Den overgangsperioden på 12 månader går ut  

22. juni 2018. 

6) Ei rekkje nasjonale organ som tildeler EU-miljømerke, har informert Kommisjonen om behovet for å lengje desse 

overgangsperiodane med seks månader på grunn av det høge talet på søknader om fornying av avtaler om tildeling av  

EU-miljømerke. Kommisjonen har gjort ei vurdering som stadfesta behovet for å lengje overgangsperiodane med  

6 månader. 

7) Avgjerd (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 bør difor endrast. 

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I artikkel 7 i avgjerd (EU) 2017/1214 skal nr. 3 lyde: 

«3. EU-miljømerkelisenser tildelt i samsvar med kriteriene i beslutning 2011/382/EU kan brukes fram til 22. desember 

2018.» 

Artikkel 2 

I artikkel 7 i avgjerd (EU) 2017/1215 skal nr. 3 lyde: 

«3. EU-miljømerkelisensar som er tildelte i samsvar med kriteria i avgjerd 2012/720/EU, kan nyttast fram til  

26. desember 2018.» 

Artikkel 3 

I artikkel 7 i avgjerd (EU) 2017/1216 skal nr. 3 lyde: 

«3. EU-miljømerkelisensar som er tildelte i samsvar med kriteria i avgjerd 2011/263/EU, kan nyttast fram til  

26. desember 2018.» 

Artikkel 4 

I artikkel 7 i avgjerd (EU) 2017/1218 skal nr. 3 lyde: 

«3. EU-miljømerkelisensar som er tildelte i samsvar med kriteria i avgjerd 2011/264/EU, kan nyttast fram til  

26. desember 2018.» 

Artikkel 5 

I artikkel 7 i avgjerd (EU) 2017/1219 skal nr. 3 lyde: 

«3. EU-miljømerkelisensar som er tildelte i samsvar med kriteria i avgjerd 2012/721/EU, kan nyttast fram til  

26. desember 2018.» 

  

(1) Kommisjonsavgjerd 2012/721/EU av 14. november 2012 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstil-

vaskemiddel til industri- og institusjonsbruk (TEU L 326 av 24.11.2012, s. 38). 

(2) Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1219 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel til 

industri- og institusjonsbruk (TEU L 180 av 12.7.2017, s. 79). 
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Artikkel 6 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 11. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/649 

av 23. januar 2018 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 med hensyn til 

utviklingen når det gjelder massen til nye personbiler som ble registrert i 2014, 2015 og 2016(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 13 nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Verdien for gjennomsnittlig masse som benyttes for å beregne de spesifikke CO2-utslippene for hver ny personbil, skal 

justeres hvert tredje år for å ta hensyn til eventuelle endringer i den gjennomsnittlige massen til nye kjøretøyer som 

registreres i Unionen. 

2) Det framgår av rapporteringer av massen til nye personbiler i driftsferdig stand som ble registrert i Unionen i 

kalenderårene 2014, 2015 og 2016, at den gjennomsnittlige massen har sunket, og at verdien M0 nevnt i nr. 1 i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 443/2009 derfor bør justeres. 

3) Den nye verdien bør derfor fastsettes ved bare å ta hensyn til verdiene som de berørte kjøretøyprodusentene har kunnet 

bekrefte, samtidig som åpenbart uriktige verdier (dvs. verdier under 500 kg) samt verdier for kjøretøyer som ikke 

omfattes av virkeområdet for forordning (EF) nr. 443/2009, holdes utenfor beregningen. Den nye verdien bør dessuten 

baseres på et vektet gjennomsnitt som tar hensyn til antallet nye personbiler som ble registrert i Unionen i kalenderårene 

2014, 2015 og 2016. 

4) På bakgrunn av dette bør M0-verdien som får anvendelse fra 2019, senkes med 12,52 kg fra 1 392,4 til 1 379,88 kg. 

5) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 443/2009 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I nr. 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 443/2009 gjøres følgende endringer: 

1) Ny bokstav ba) skal lyde: 

«ba) Fra 2019: 

Spesifikke CO2-utslipp = 130 + a × (M – M0) 

der 

M = kjøretøyets masse i kilo (kg) 

M0 = 1 379,88 

a = 0,0457» 

2) I bokstav c) skal verdien for M0 lyde: 

«M0 = 1 379,88». 

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 108 av 27.4.2018, s. 14 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2019 av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/258 

av 21. februar 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 for å tilpasse den til endringen i den påbudte 

prøvingsprosedyren og forenkle de administrative framgangsmåtene for søking og sertifisering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure – 

WLTP) omhandlet i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2) ble vedtatt av Kommisjonen 1. juni 2017. WLTP erstatter 

den nye europeiske kjøresyklusen (New European Driving Cycle – NEDC) omhandlet i vedlegg XII til kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 692/2008(3). Fra 2021 skal samsvar med CO2-utslippsmålene fastsatt i forordning (EF) nr. 

443/2009 verifiseres på grunnlag av CO2-utslipp som er bestemt i samsvar med WLTP. Fra samme tidspunkt bør også CO2-

utslippsreduksjoner oppnådd som følge av miljøinnovasjoner bestemmes med henvisning til WLTP. 

2) For å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren og i betraktning av framgangsmåten for å korrelere 

WLTP-CO2-verdiene med de tilsvarende NEDC-CO2-verdiene, som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/1153(4), er det nødvendig å endre Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(5). 

3) For å sikre en smidig overgang fra NEDC til WLTP bør det være mulig å inngi en søknad om godkjenning av en 

innovativ teknologi som miljøinnovasjon med henvisning til NEDC fram til 31. desember 2019, og med henvisning til 

WLTP fra ikrafttredelsen av denne forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 22.2.2018, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2019 av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjons-

parametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning (EU)  

nr. 1014/2010 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 
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4) Selv om Kommisjonen har gitt mer enn 20 godkjenninger av miljøinnovasjoner, har produsentene inntil 2017 bare i 

begrenset grad tatt dem i bruk i kjøretøyflåten i Den europeiske union. For å fremme økt utbredelse av disse 

teknologiene og oppnå det høyeste potensialet for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler bør godkjennings- og 

sertifiseringsprosessen forenkles. 

5) En senkning av terskelen for utslippsreduksjon til 0,5 g CO2 / km vil sannsynligvis fremme større utbredelse av 

innovative teknologier som kan redusere CO2-utslippene. For å sikre at disse reduksjonene av CO2-utslipp faktisk 

oppnås, er det avgjørende at de bestemmes svært nøyaktig. Det er derfor nødvendig å vurdere og kvantifisere 

usikkerheten forbundet med metodene som brukes til å påvise utslippsreduksjonene, og ta hensyn til denne usikkerheten 

når CO2-utslippsreduksjonene sertifiseres av godkjenningsmyndigheten. Det er hensiktsmessig at endringen av terskelen 

for utslippsreduksjon skjer samtidig med innføringen av WLTP, og den nye terskelen bør derfor gjelde for søknader 

inngitt med henvisning til WLTP. 

6) Med henblikk på påvisning av CO2-utslippsreduksjoner bør prøving av komponenter være mulig i tilfeller der utslipps-

reduksjonen ikke er kjøretøyavhengig, for å gjøre bestemmelsen av CO2-utslippsreduksjoner mer nøyaktig og enklere. 

7) For å forenkle sertifiseringen av CO2-utslippsreduksjoner bør det være mulig for søkeren å foreslå, i tillegg til en 

detaljert prøvingsmetode for bestemmelse av reduksjonene, en forenklet evalueringsmetode eller forhåndsdefinerte CO2-

utslippsreduksjoner i søknaden om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon. Dersom det brukes 

slike forenklede metoder eller forhåndsdefinerte CO2-utslippsreduksjoner, bør reduksjonene som sertifiseres av 

godkjenningsmyndighetene, bestemmes på en nøktern måte som gjenspeiler de laveste påviste reduksjonene. 

8) En teknologi som allerede har vært allment tilgjengelig på markedet i en viss tid, kan ikke anses som innovativ i 

henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og bør derfor ikke kunne anses som en miljøinnovasjon. For å 

skape de rette insentivene bør derfor referanseåret 2009 erstattes med et dynamisk referanseår som basis for å bestemme 

hvor innovativ en teknologi er. Det nye dynamiske referanseåret bør gjelde for søknader inngitt fra og med 1. januar 2020. 

9) Dersom Kommisjonen på grunnlag av erfaringen som er opparbeidet fra vurdering av en rekke innovative teknologier 

med samme karakteristika, finner at det er tilfredsstillende og med sikkerhet påvist at slike teknologier oppfyller 

kvalifikasjonskriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, eller dersom en innovativ teknologi ikke er 

avhengig av produsentspesifikke kjøretøyparametrer, bør det være mulig å godkjenne den innovative teknologien som 

miljøinnovasjon ved en beslutning som gir alle produsenter mulighet til å sertifisere CO2-utslippsreduksjoner med 

henvisning til den beslutningen, forutsatt at vilkårene i beslutningen er oppfylt. 

10) Visse innovative teknologier krever sterke statistiske bevis for å underbygge antakelsene som er framsatt i søknaden om 

godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon, og parametrene som er foreslått i prøvingsmetoden. For å 

få et videst mulig datatilfang bør det være mulig for en gruppe av produsenter eller leverandører å søke samlet. I så fall 

bør gruppen ha mulighet til å inngi en søknad som inneholder flere verifikasjonsrapporter, dersom det er nødvendig av 

fortrolighets- eller konkurransehensyn. 

11) For å sikre at de sertifiserte CO2-utslippsreduksjonene som produsentene bruker for å kontrollere at målene overholdes, 

er korrekte, bør Kommisjonen kunne reagere raskt og underrette produsentene når den påviser eller blir informert om 

avvik eller inkonsekvenser i prøvingsmetoden eller den innovative teknologien som kan påvirke nivået på de sertifiserte 

utslippsreduksjonene. 

12) Erfaringen viser at det kan være nødvendig å justere prøvingsmetodene fastsatt i beslutningene om godkjenning av en 

miljøinnovasjon, blant annet for å ta hensyn til tekniske framskritt eller for å utvide godkjenningens virkeområde til et 

større utvalg av kjøretøyer. Det bør derfor være mulig for både den opprinnelige søkeren og Kommisjonen å ta initiativ 

til å endre slike beslutninger. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer.  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 gjøres følgende endringer: 

 1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal første punktum lyde: 

«En søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon kan inngis i henhold til denne forordning 

med hensyn til en teknologi, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:» 

b) I nr. 2 skal bokstav a) lyde: 

«a) Den er montert i 3 % eller færre av alle nye personbiler registrert i 2009 med hensyn til søknader inngitt til og 

med 31. desember 2019, eller i 3 % eller færre av alle nye personbiler registrert i år n – 4, der n er søknadsåret, 

for søknader inngitt fra og med 1. januar 2020.» 

c) Nytt nr. 3 skal lyde: 

«3. En søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon kan inngis med henvisning til den 

standardiserte prøvingsprosedyren, i samsvar med følgende: 

a) Med henvisning til den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC), som omhandlet i vedlegg XII til forordning (EF)  

nr. 692/2008, til og med 31. desember 2019. 

b) Med henvisning til den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (WLTP), som omhandlet i 

kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(*), fra og med 14. mars 2018. 

 

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer 

(Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjons-

forordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 av 

7.7.2017, s. 1).» 

 2) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav c) skal lyde: 

«c) «søker» produsenten eller leverandøren, eller en gruppe av produsenter eller leverandører, som inngir en søknad 

om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon,» 

ii) Ny bokstav f) skal lyde: 

«f) «anmodende part» en produsent eller leverandør, eller en gruppe av produsenter eller leverandører, som anmoder 

om endring av en beslutning om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon.» 

 3) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Artikkel 4 

Søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon» 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Innledningen skal lyde: 

«En søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon skal inneholde følgende:»   
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ii) Bokstav e) skal lyde: 

«e) En metode for å dokumentere de CO2-utslippsreduksjonene som oppnås ved bruk av den innovative 

teknologien, herunder en henvisning til relevant standardisert prøvingsprosedyre i samsvar med artikkel 2 

nr. 3, eller dersom en slik metode allerede er godkjent av Kommisjonen, en henvisning til den godkjente 

metoden.» 

iii) Ny bokstav ea) skal lyde: 

«ea) Dersom det er hensiktsmessig, og i tillegg til metodene nevnt i bokstav e), en forenklet metode for 

evaluering av CO2-utslippsreduksjonen som skal sertifiseres, eller forhåndsdefinerte verdier for CO2-

utslippsreduksjon som skal brukes for å sertifisere alle kjøretøyer som er utstyrt med den innovative 

teknologien.» 

iv) I bokstav f) skal punkt i) og ii) lyde: 

«i) utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien, som bestemt i samsvar med bokstav e) 

og, der det er relevant, bokstav ea), ligger over den relevante terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1, idet det tas 

hensyn til eventuell forringelse av teknologien over tid, 

ii) CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien, ikke omfattes av eller bare delvis 

omfattes av den standardiserte prøvingsprosedyren for CO2-måling nevnt i artikkel 12 nr. 2 bokstav c) i 

forordning (EF) nr. 443/2009 og angitt i artikkel 2 nr. 3 i denne forordning,» 

v) Nytt punkt iv) skal lyde: 

«iv) verdien for CO2-utslippsreduksjon som skal tilskrives et kjøretøy på tidspunktet for sertifisering ved hjelp 

av den forenklede evalueringsmetoden eller forhåndsdefinerte verdier for CO2-utslippsreduksjon som 

nevnt i bokstav ea), er lavere enn eller lik utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative 

teknologien, som bestemt ved hjelp av prøvingsmetoden nevnt i bokstav e), medregnet eventuelle 

vekselvirkninger med andre godkjente miljøinnovasjoner.» 

 4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Artikkel 5 

Basis og miljøinnovasjon» 

b) I nr. 1 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) et miljøinnovativt kjøretøy som skal utstyres med den innovative teknologien, eller, dersom det er relevant, den 

innovative teknologien som en frittstående komponent, 

b) et basiskjøretøy som ikke skal utstyres med den innovative teknologien, men som i alle andre henseender er 

identisk med det miljøinnovative kjøretøyet, eller, dersom det er relevant, en basisteknologi som en frittstående 

komponent.» 

c) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Dersom søkeren mener at opplysningene nevnt i artikkel 8 og 9 kan dokumenteres på andre måter enn dem som 

er nevnt i nr. 1, skal søknaden om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon inneholde de opplys-

ningene som er nødvendige for å underbygge denne konklusjonen, og en metode som gir likeverdige resultater.» 

d) Nytt nr. 3 skal lyde: 

«3. Dersom søknaden om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon inngis med henvisning til 

WLTP, som nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav b), skal basiskjøretøyet være det kjøretøyet i interpolasjonsfamilien som 

representerer det verst tenkelige tilfellet med hensyn til påvisning av utslippsreduksjoner som følge av miljøinnovasjonen.  
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I tilfellet nevnt i annet ledd i nr. 1.2.3.1 i delvedlegg 6 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 skal 

basiskjøretøyet være prøvingskjøretøy H. 

Valget av basiskjøretøy skal underbygges av sterke og uavhengige statistiske bevis som kan danne grunnlag for 

verifiserbare antakelser om basiskjøretøyets egnethet og representativitet.» 

 5) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nummer 1a skal lyde: 

«1a. Dersom søkeren er en gruppe av produsenter eller leverandører, gjelder følgende vilkår: 

a) Det uavhengige, godkjente organet skal foreta verifiseringen omhandlet i nr. 2 bokstav a)–e) for hvert medlem av 

søkergruppen dersom det er relevant, avhengig av innholdet i søknaden om godkjenning av en innovativ teknologi 

som miljøinnovasjon. 

b) Dersom det er relevant ut fra fortrolighets- eller konkurransehensyn, kan flere verifikasjonsrapporter framlegges 

av medlemmene av søkergruppen for ulike datasett som underbygger samme søknad.» 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Ny bokstav ca) skal lyde: 

«ca) verifisere, i tilfellet i artikkel 4 nr. 2 bokstav ea), at den forenklede evalueringsmetoden eller de forhånds-

definerte verdiene for CO2-utslippsreduksjon omhandlet i nevnte bokstav egner seg til sertifisering av CO2-

utslippsreduksjonene for de relevante kjøretøyene nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav d) og oppfyller 

minstekravene angitt i artikkel 4 nr. 2 bokstav f) iv),» 

ii) Nytt ledd skal lyde: 

«Når det gjelder bokstav c) og ca), skal det uavhengige, godkjente organet framlegge de prøvingsprotokollene 

som er fastsatt for verifiseringen.» 

c) I nr. 3 skal første ledd lyde: 

«Med henblikk på sertifisering av reduksjonen i CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 skal det uavhengige, godkjente 

organet etter anmodning fra produsenten utarbeide en rapport om vekselvirkningen mellom flere miljøinnovasjoner 

som benyttes i én type, variant eller versjon av et kjøretøy eller, dersom det er relevant, i én interpolasjonsfamilie.» 

 6) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) CO2-utslippene fra basiskjøretøyet og fra det miljøinnovative kjøretøyet med den innovative teknologien i bruk, 

som følge av anvendelsen av metodene nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav e) og, dersom det er relevant, anvendelsen 

av den forenklede evalueringsmetoden nevnt i bokstav ea) i samme artikkel, 

b) CO2-utslippene fra basiskjøretøyet og fra det miljøinnovative kjøretøyet med den innovative teknologien i bruk, 

som følge av anvendelsen av den standardiserte prøvingsprosedyren nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav a) eller b).» 

b) I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

«Når det gjelder søknader om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon som inngis med henvisning 

til artikkel 2 nr. 3 bokstav b), skal usikkerheten vurderes og kvantifiseres med sikte på bestemmelse av reduk-

sjonene. Den kvantifiserte usikkerheten skal trekkes fra de samlede utslippsreduksjonene.» 

c) Nytt nr. 3 skal lyde: 

«3. Når det gjelder forhåndsdefinerte verdier for CO2-utslippsreduksjon som foreslås i samsvar med artikkel 4 nr. 2 

bokstav ea), skal disse verdiene fastsettes på et nivå som er lavere enn eller lik de samlede utslippsreduksjonene 

bestemt i samsvar med nr. 2.»  
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 7) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Reduksjonen som oppnås i samsvar med artikkel 8 nr. 2 ved bruk av den innovative teknologien, skal minst være 

a) 1 g CO2 / km for søknader inngitt med henvisning til artikkel 2 nr. 3 bokstav a), 

b) 0,5 g CO2 / km for søknader inngitt med henvisning til artikkel 2 nr. 3 bokstav b).» 

b) I nr. 2 endres «den standardiserte prøvingssyklusen» til «den standardiserte prøvingsprosedyren». 

 8) Overskriften til artikkel 10 skal lyde: 

«Artikkel 10 

Vurdering av en søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som en miljøinnovasjon» 

 9) I artikkel 11 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av miljøinnovasjonen, påvist i samsvar med den tilsvarende 

beslutningen om godkjenning av den innovative teknologien som miljøinnovasjon, skal angis både i typegod-

kjenningsdokumentasjonen og i samsvarssertifikatet i samsvar med direktiv 2007/46/EF, på grunnlag av prøvinger 

utført av tekniske instanser i samsvar med artikkel 11 i nevnte direktiv, ved hjelp av de godkjente prøvingsmetodene. 

Med forbehold for kravene i beslutningen om godkjenning skal den kvantifiserte usikkerheten nevnt i artikkel 8 nr. 2 

trekkes fra de samlede utslippsreduksjonene som skal sertifiseres. Dersom den reduksjonen av CO2-utslipp som 

oppnås ved bruk av en miljøinnovasjon for en bestemt type, variant, versjon og, dersom det er relevant, interpola-

sjonsfamilie, ligger under den relevante terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1, skal utslippsreduksjonen ikke sertifiseres. 

Dersom de forhåndsdefinerte CO2-utslippsreduksjonene bestemt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav ea) er angitt i 

beslutningen om godkjenning, kan den relevante forhåndsdefinerte verdien for CO2-utslippsreduksjon oppføres direkte 

i typegodkjenningsdokumentasjonen, forutsatt at godkjenningsmyndigheten er i stand til å bekrefte at kjøretøyet er 

utstyrt med teknologien i samsvar med spesifikasjonene i beslutningen om godkjenning.» 

b) I nr. 4 annet ledd endres «1 g CO2 / km» til «0,5 g CO2 / km». 

10) I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 innsettes følgende ledd etter annet ledd: 

«Kommisjonen kan også, dersom den påviser eller blir informert om avvik eller inkonsekvenser i prøvingsmetoden 

eller i den innovative teknologien sammenlignet med de opplysningene den har mottatt i søknaden om godkjenning av 

den innovative teknologien som miljøinnovasjon, underrette produsenten om dette.» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. En produsent hvis sertifiserte CO2-utslippsreduksjoner ikke lenger tas i betraktning, kan søke om ny sertifisering 

av de aktuelle kjøretøyene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 eller i relevante tilfeller anmode om en endring 

av beslutningen om godkjenning i samsvar med artikkel 12a; denne skal underbygges med den dokumentasjonen som 

kreves for å bekrefte egnetheten til prøvingsmetoden og nivået på CO2-utslippsreduksjonene som oppnås med den 

innovative teknologien.» 

11) Ny artikkel 12a skal lyde: 

«Artikkel 12a 

Endring av en beslutning om å godkjenne en innovativ teknologi som miljøinnovasjon 

1. En produsent eller leverandør, herunder den opprinnelige søkeren, kan framlegge for Kommisjonen en anmodning 

om at en eksisterende beslutning om godkjenning skal endres. Anmodningen og alle underlagsdokumenter skal også 

sendes per e-post eller elektronisk databærer eller lastes opp til en tjener administrert av Kommisjonen. Den skriftlige 

anmodningen skal inneholde en liste over underlagsdokumentene.  
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2. Følgende opplysninger og dokumentasjon skal framlegges sammen med anmodningen om endring: 

a) Kontaktopplysninger for anmodende part. 

b) Henvisning til den beslutningen om godkjenning som ønskes endret. 

c) En beskrivelse av de foreslåtte endringene, herunder et sammendrag av beskrivelsen. 

d) Dokumentasjon på behovet for og hensiktsmessigheten av endringene. 

e) Dokumentasjon som viser at utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien, som bestemt ved hjelp 

av den endrede prøvingsmetoden eller, dersom det er relevant, den nye eller endrede forenklede evalueringsmetoden 

eller forhåndsdefinerte CO2-utslippsreduksjoner, ligger over den relevante terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1, idet det tas 

hensyn til eventuell forringelse av teknologien over tid. 

f) En spesifikk valideringsrapport utarbeidet av et uavhengig, godkjent organ som bekrefter at 

i) den endrede prøvingsmetoden oppfyller kravene i artikkel 6 nr. 1 og, dersom det er relevant, kravene i artikkel 4 

nr. 2 bokstav f) iv), 

ii) utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien, som bestemt ved hjelp av den endrede 

prøvingsmetoden eller, dersom det er relevant, den nye eller endrede forenklede evalueringsmetoden eller 

forhåndsdefinerte CO2-utslippsreduksjoner, ligger over den relevante terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1, idet det tas 

hensyn til eventuell forringelse av teknologien over tid. 

3. Når Kommisjonen mottar anmodningen om endring, skal den offentliggjøre sammendraget av beskrivelsen av de 

foreslåtte endringene nevnt i nr. 2 bokstav c). 

4. Kommisjonen skal vurdere anmodningen om endring og skal innen ni måneder etter mottak av en fullstendig anmod-

ning endre beslutningen om godkjenning, med mindre det reises innvendinger med hensyn til de foreslåtte endringenes 

hensiktsmessighet. 

Den endrede beslutningen om godkjenning skal om nødvendig angi beslutningens virkeområde og de opplysningene som 

kreves for å sertifisere reduksjonen av CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i denne forordning, med forbehold for 

unntakene fra retten til offentlig tilgang til dokumenter fastsatt i forordning (EF) nr. 1049/2001. 

5. Kommisjonen kan kreve justeringer av de foreslåtte endringene. Kommisjonen skal i så fall rådspørre den 

anmodende parten og andre relevante berørte parter, herunder den opprinnelige søkeren om godkjenning av den innovative 

teknologien som miljøinnovasjon, om de foreslåtte endringene og, dersom det er hensiktsmessig, ta hensyn til de mottatte 

merknadene. 

6. Vurderingsperioden kan forlenges med fem måneder dersom Kommisjonen, på grunn av kompleksiteten av den 

innovative teknologien og den tilhørende prøvingsmetoden eller på grunn av anmodningens størrelse og innhold, finner at 

det ikke er mulig å gi anmodningen en utførlig vurdering i løpet av vurderingsperioden på ni måneder. 

Dersom vurderingsperioden skal forlenges, skal Kommisjonen underrette den anmodende parten om dette innen 40 dager 

etter mottak av anmodningen. 

7. Kommisjonen kan når som helst på eget initiativ endre en beslutning om godkjenning, særlig for å ta hensyn til den 

tekniske utviklingen. Kommisjonen skal rådspørre den opprinnelige søkeren om godkjenning av den innovative 

teknologien som miljøinnovasjon og andre berørte parter om de endringene den vurderer, og, dersom det er hensikts-

messig, ta hensyn til de mottatte merknadene.» 

12) Artikkel 14 utgår. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 21. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/259 

av 21. februar 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 for å tilpasse den til endringen i den påbudte 

prøvingsprosedyren og forenkle de administrative framgangsmåtene for søking og sertifisering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test 

Procedure – WLTP) omhandlet i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2) ble vedtatt av Kommisjonen 1. juni 2017. 

WLTP erstatter den nye europeiske kjøresyklusen (New European Driving Cycle – NEDC) omhandlet i vedlegg XII til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(3). Fra 2021 skal samsvar med CO2-utslippsmålene fastsatt i forordning (EU) 

nr. 510/2011 verifiseres på grunnlag av CO2-utslipp som er bestemt i samsvar med WLTP. Fra samme tidspunkt bør 

også CO2-utslippsreduksjoner oppnådd som følge av miljøinnovasjoner bestemmes med henvisning til WLTP. 

2) For å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren og i betraktning av framgangsmåten for å korrelere 

WLTP-CO2-verdiene med de tilsvarende NEDC-CO2-verdiene, som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/1153(4), er det nødvendig å endre Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014(5). 

3) For å sikre en smidig overgang fra NEDC til WLTP bør det være mulig å inngi en søknad om godkjenning av en 

innovativ teknologi som miljøinnovasjon med henvisning til NEDC fram til 31. desember 2019, og med henvisning til 

WLTP fra ikrafttredelsen av denne forordning. 

4) Selv om Kommisjonen har gitt mer enn 20 godkjenninger av miljøinnovasjoner, har produsentene inntil 2017 bare i 

begrenset grad tatt dem i bruk i kjøretøyflåten i Den europeiske union. For å fremme økt utbredelse av disse 

teknologiene og oppnå det høyeste potensialet for reduksjon av CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer bør godkjennings- 

og sertifiseringsprosessen forenkles. 

5) En senkning av terskelen for utslippsreduksjon til 0,5 g CO2 / km vil sannsynligvis fremme større utbredelse av 

innovative teknologier som kan redusere CO2-utslippene. For å sikre at disse reduksjonene av CO2-utslipp faktisk 

oppnås, er det avgjørende at de bestemmes svært nøyaktig. Det er derfor nødvendig å vurdere og kvantifisere 

usikkerheten forbundet med metodene som brukes til å påvise utslippsreduksjonene, og ta hensyn til denne usikkerheten 

når CO2-utslippsreduksjonene sertifiseres av godkjenningsmyndigheten. Det er hensiktsmessig at endringen av terskelen 

for utslippsreduksjon skjer samtidig med innføringen av WLTP, og den nye terskelen bør derfor gjelde for søknader 

inngitt med henvisning til WLTP.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 22.2.2018, s. 9 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2019 av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 145 av 31.5. 2011, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) 

nr. 692/2008 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjonspa-

rametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning (EU) 

nr. 1014/2010 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 

2020/EØS/36/55 
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6) Med henblikk på påvisning av CO2-utslippsreduksjoner bør prøving av komponenter være mulig i tilfeller der utslipps-

reduksjonen ikke er kjøretøyavhengig, for å gjøre bestemmelsen av CO2-utslippsreduksjoner mer nøyaktig og enklere. 

7) For å forenkle sertifiseringen av CO2-utslippsreduksjoner bør det være mulig for søkeren å foreslå, i tillegg til en 

detaljert prøvingsmetode for bestemmelse av reduksjonene, en forenklet evalueringsmetode eller forhåndsdefinerte CO2-

utslippsreduksjoner i søknaden om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon. Dersom det brukes 

slike forenklede metoder eller forhåndsdefinerte CO2-utslippsreduksjoner, bør reduksjonene som sertifiseres av 

godkjenningsmyndighetene, bestemmes på en nøktern måte som gjenspeiler de laveste påviste reduksjonene. 

8) En teknologi som allerede har vært allment tilgjengelig på markedet i en viss tid, kan ikke anses som innovativ i 

henhold til artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 og bør derfor ikke kunne anses som en miljøinnovasjon. For å 

skape de rette insentivene bør derfor referanseåret 2009 erstattes med et dynamisk referanseår som basis for å bestemme 

hvor innovativ en teknologi er. Det nye dynamiske referanseåret bør gjelde for søknader inngitt fra og med 1. januar 

2020. 

9) Dersom Kommisjonen på grunnlag av erfaringen som er opparbeidet fra vurdering av en rekke innovative teknologier 

med samme karakteristika, finner at det er tilfredsstillende og med sikkerhet påvist at slike teknologier oppfyller 

kvalifikasjonskriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011, eller dersom en innovativ teknologi ikke er 

avhengig av produsentspesifikke kjøretøyparametrer, bør det være mulig å godkjenne den innovative teknologien som 

miljøinnovasjon ved en beslutning som gir alle produsenter mulighet til å sertifisere CO2-utslippsreduksjoner med 

henvisning til den beslutningen, forutsatt at vilkårene i beslutningen er oppfylt. 

10) Visse innovative teknologier krever sterke statistiske bevis for å underbygge antakelsene som er framsatt i søknaden om 

godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon, og parametrene som er foreslått i prøvingsmetoden. For å 

få et videst mulig datatilfang bør det være mulig for en gruppe av produsenter eller leverandører å søke samlet. I så fall 

bør gruppen ha mulighet til å inngi en søknad som inneholder flere verifikasjonsrapporter, dersom det er nødvendig av 

fortrolighets- eller konkurransehensyn. 

11) For å sikre at de sertifiserte CO2-utslippsreduksjonene som produsentene bruker for å kontrollere at målene overholdes, 

er korrekte, bør Kommisjonen kunne reagere raskt og underrette produsentene når den påviser eller blir informert om 

avvik eller inkonsekvenser i prøvingsmetoden eller den innovative teknologien som kan påvirke nivået på de sertifiserte 

utslippsreduksjonene. 

12) Erfaringen viser at det kan være nødvendig å justere prøvingsmetodene fastsatt i beslutningene om godkjenning av en 

miljøinnovasjon, blant annet for å ta hensyn til tekniske framskritt eller for å utvide godkjenningens virkeområde til et 

større utvalg av kjøretøyer. Det bør derfor være mulig for både den opprinnelige søkeren og Kommisjonen å ta initiativ 

til å endre slike beslutninger. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 gjøres følgende endringer: 

 1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal første punktum lyde: 

«En søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon kan inngis i henhold til denne forordning 

med hensyn til en teknologi, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:»   
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b) I nr. 2 skal bokstav a) lyde: 

«a) Den er montert i 3 % eller færre av alle nye lette nyttekjøretøyer registrert i 2009 med hensyn til søknader inngitt 

til og med 31. desember 2019, eller i 3 % eller færre av alle nye lette nyttekjøretøyer registrert i år n – 4, der n er 

søknadsåret, for søknader inngitt fra og med 1. januar 2020.» 

c) Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4. En søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon kan inngis med henvisning til den 

standardiserte prøvingsprosedyren, i samsvar med følgende: 

a) Med henvisning til den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC), som omhandlet i vedlegg XII til forordning (EF)  

nr. 692/2008, til og med 31. desember 2019. 

b) Med henvisning til den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer, som omhandlet i 

kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(*), fra og med 14. mars 2018. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer 

(Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjons-

forordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 av 

7.7.2017, s. 1).» 

 2) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3) «søker» produsenten eller leverandøren, eller en gruppe av produsenter eller leverandører, som inngir en søknad 

om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon,» 

b) Nr. 6 skal lyde: 

«6) «anmodende part» en produsent eller leverandør, eller en gruppe av produsenter eller leverandører, som anmoder 

om endring av en beslutning om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon.» 

 3) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Artikkel 4 

Søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon» 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Innledningen skal lyde: 

«En søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon skal inneholde følgende:» 

ii) Bokstav e) skal lyde: 

«e) En metode for å dokumentere de CO2-utslippsreduksjonene som oppnås ved bruk av den innovative tekno-

logien, herunder en henvisning til relevant standardisert prøvingsprosedyre i samsvar med artikkel 2 nr. 4, 

eller dersom en slik metode allerede er godkjent av Kommisjonen, en henvisning til den godkjente 

metoden.» 

iii) Ny bokstav ea) skal lyde: 

«ea) Dersom det er hensiktsmessig, og i tillegg til metodene nevnt i bokstav e), en forenklet metode for 

evaluering av CO2-utslippsreduksjonen som skal sertifiseres, eller forhåndsdefinerte verdier for CO2-

utslippsreduksjon som skal brukes for å sertifisere alle kjøretøyer som er utstyrt med den innovative 

teknologien.»   
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iv) I bokstav f) skal punkt i) og ii) lyde: 

«i) utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien, som bestemt i samsvar med bokstav e) 

og, der det er relevant, bokstav ea), ligger over den relevante terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1, idet det tas 

hensyn til eventuell forringelse av teknologien over tid, 

ii) CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien, ikke omfattes av eller bare delvis 

omfattes av den standardiserte prøvingsprosedyren for CO2-måling nevnt i artikkel 12 nr. 2 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 510/2011 og angitt i artikkel 2 nr. 4 i denne forordning,» 

v) I bokstav f) skal nytt punkt iv) lyde: 

«iv) i tilfelle bokstav ea) i denne artikkel, verdien for CO2-utslippsreduksjon som skal tilskrives et kjøretøy på 

tidspunktet for sertifisering ved hjelp av den forenklede evalueringsmetoden eller forhåndsdefinerte verdier 

for CO2-utslippsreduksjon som nevnt i bokstav ea), er lavere enn eller lik utslippsreduksjonen som oppnås 

med den innovative teknologien, som bestemt ved hjelp av prøvingsmetoden nevnt i bokstav e), medregnet 

eventuelle vekselvirkninger med andre godkjente miljøinnovasjoner.» 

 4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Artikkel 5 

Basis og miljøinnovasjon» 

b) I nr. 1 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) et miljøinnovativt kjøretøy som skal utstyres med den innovative teknologien, eller, dersom det er relevant, den 

innovative teknologien som en frittstående komponent, 

b) et basiskjøretøy som ikke skal utstyres med den innovative teknologien, men som i alle andre henseender er 

identisk med det miljøinnovative kjøretøyet, eller, dersom det er relevant, en basisteknologi som en frittstående 

komponent.» 

c) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Dersom søkeren mener at opplysningene nevnt i artikkel 8 og 9 kan dokumenteres på andre måter enn dem som 

er nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal søknaden om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon 

inneholde de opplysningene som er nødvendige for å underbygge denne konklusjonen, og en metode som gir 

likeverdige resultater.» 

d) Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4. Dersom søknaden om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon inngis med henvisning til 

WLTP, som nevnt i artikkel 2 nr. 4 bokstav b), skal basiskjøretøyet være det kjøretøyet i interpolasjonsfamilien eller 

familien for kjøremotstandsmatrise som representerer det verst tenkelige tilfellet med hensyn til påvisning av 

utslippsreduksjoner som følge av miljøinnovasjonen. 

I tilfellet nevnt i annet ledd i nr. 1.2.3.1 i delvedlegg 6 eller nr. 3.2.3.1 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 skal basiskjøretøyet være prøvingskjøretøy H. 

Valget av basiskjøretøy skal underbygges av sterke og uavhengige statistiske bevis som kan danne grunnlag for 

verifiserbare antakelser om basiskjøretøyets egnethet og representativitet.» 

 5) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nummer 1a skal lyde: 

«1a. Dersom søkeren er en gruppe av produsenter eller leverandører, gjelder følgende vilkår: 

a) Det uavhengige, godkjente organet skal foreta verifiseringen omhandlet i nr. 2 bokstav a)–e) for hvert medlem av 

søkergruppen dersom det er relevant, avhengig av innholdet i søknaden om godkjenning av en innovativ teknologi 

som miljøinnovasjon. 

b) Dersom det er relevant ut fra fortrolighets- eller konkurransehensyn, kan flere verifikasjonsrapporter framlegges 

av medlemmene av søkergruppen for ulike datasett som underbygger samme søknad.»   
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b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) I første ledd innsettes følgende bokstav ca): 

«ca) verifisere, i tilfellet i artikkel 4 nr. 2 bokstav ea), at den forenklede evalueringsmetoden eller de 

forhåndsdefinerte verdiene for CO2-utslippsreduksjon omhandlet i nevnte bokstav egner seg til sertifisering 

av CO2-utslippsreduksjonene for de relevante kjøretøyene nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav d) og oppfyller 

minstekravene angitt i artikkel 4 nr. 2 bokstav f) iv),» 

ii) Siste ledd skal lyde: 

«Når det gjelder bokstav c) og ca), skal det uavhengige, godkjente organet framlegge de prøvingsprotokollene 

som er fastsatt for verifiseringen.» 

c) I nr. 3 skal første ledd lyde: 

«3. Med henblikk på sertifisering av reduksjonen i CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 skal det uavhengige, 

godkjente organet etter anmodning fra produsenten utarbeide en rapport om vekselvirkningen mellom flere miljøin-

novasjoner som benyttes i én type, variant eller versjon av et kjøretøy eller, dersom det er relevant, i én 

interpolasjonsfamilie.» 

d) Nr. 4 utgår. 

 6) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) CO2-utslippene fra basiskjøretøyet og fra det miljøinnovative kjøretøyet med den innovative teknologien i bruk, 

som følge av anvendelsen av metodene nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav e) og, dersom det er relevant, anvendelsen 

av den forenklede evalueringsmetoden nevnt i bokstav ea) i samme artikkel, 

b) CO2-utslippene fra basiskjøretøyet og fra det miljøinnovative kjøretøyet med den innovative teknologien i bruk, 

som følge av anvendelsen av den standardiserte prøvingsprosedyren nevnt i artikkel 2 nr. 4 bokstav a) eller b).» 

b) I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

«Når det gjelder søknader om godkjenning av en innovativ teknologi som miljøinnovasjon som inngis med henvisning 

til artikkel 2 nr. 4 bokstav b), skal usikkerheten vurderes og kvantifiseres med sikte på bestemmelse av 

reduksjonene. Den kvantifiserte usikkerheten skal trekkes fra de samlede utslippsreduksjonene.» 

c) Nytt nr. 3 skal lyde: 

«3. Når det gjelder forhåndsdefinerte verdier for CO2-utslippsreduksjon som foreslås i samsvar med artikkel 4 nr. 2 

bokstav ea), skal disse verdiene fastsettes på et nivå som er lavere enn eller lik de samlede utslippsreduksjonene 

bestemt i samsvar med nr. 2.» 

 7) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Reduksjonen som oppnås i samsvar med artikkel 8 nr. 2 ved bruk av den innovative teknologien, skal minst være 

a) 1 g CO2 / km for søknader inngitt med henvisning til artikkel 2 nr. 4 bokstav a), 

b) 0,5 g CO2 / km for søknader inngitt med henvisning til artikkel 2 nr. 4 bokstav b).» 

b) I nr. 2 endres «den standardiserte prøvingssyklusen» til «den standardiserte prøvingsprosedyren». 

 8) Overskriften til artikkel 10 skal lyde: 

«Artikkel 10 

Vurdering av en søknad om godkjenning av en innovativ teknologi som en miljøinnovasjon»   
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 9) I artikkel 11 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av miljøinnovasjonen, påvist i samsvar med den tilsvarende 

beslutningen om godkjenning av den innovative teknologien som miljøinnovasjon, skal angis både i typegod-

kjenningsdokumentasjonen og i samsvarssertifikatet i samsvar med direktiv 2007/46/EF, på grunnlag av prøvinger 

utført av tekniske instanser i samsvar med artikkel 11 i nevnte direktiv, ved hjelp av de godkjente prøvingsmetodene. 

Med forbehold for kravene i beslutningen om godkjenning skal den kvantifiserte usikkerheten nevnt i artikkel 8 nr. 2 

trekkes fra de samlede utslippsreduksjonene som skal sertifiseres. Dersom den reduksjonen av CO2-utslipp som 

oppnås ved bruk av en miljøinnovasjon for en bestemt type, variant, versjon og, dersom det er relevant, interpola-

sjonsfamilie, ligger under den relevante terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1, skal utslippsreduksjonen ikke sertifiseres. 

Dersom de forhåndsdefinerte CO2-utslippsreduksjonene bestemt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav ea) er angitt i 

beslutningen om godkjenning, kan den relevante forhåndsdefinerte verdien for CO2-utslippsreduksjon oppføres direkte 

i typegodkjenningsdokumentasjonen, forutsatt at godkjenningsmyndigheten er i stand til å bekrefte at kjøretøyet er 

utstyrt med teknologien i samsvar med spesifikasjonene i beslutningen om godkjenning.» 

b) I nr. 4 annet ledd endres «1 g CO2 / km» til «0,5 g CO2 / km». 

10) I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 innsettes følgende ledd etter annet ledd: 

«Kommisjonen kan også, dersom den påviser eller blir informert om avvik eller inkonsekvenser i prøvingsmetoden 

eller i den innovative teknologien sammenlignet med de opplysningene den har mottatt i søknaden om godkjenning av 

den innovative teknologien som miljøinnovasjon, underrette produsenten om dette.» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. En produsent hvis sertifiserte CO2-utslippsreduksjoner ikke lenger tas i betraktning, kan søke om ny sertifisering 

av de aktuelle kjøretøyene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 eller i relevante tilfeller anmode om en endring 

av beslutningen om godkjenning i samsvar med artikkel 12a; denne skal underbygges med den dokumentasjonen som 

kreves for å bekrefte egnetheten til prøvingsmetoden og nivået på CO2-utslippsreduksjonene som oppnås med den 

innovative teknologien.» 

11) Ny artikkel 12a skal lyde: 

«Artikkel 12a 

Endring av en beslutning om å godkjenne en innovativ teknologi som miljøinnovasjon 

1. En produsent eller leverandør, herunder den opprinnelige søkeren, kan framlegge for Kommisjonen en anmodning 

om at en eksisterende beslutning om godkjenning skal endres. Anmodningen og alle underlagsdokumenter skal også 

sendes per e-post eller elektronisk databærer eller lastes opp til en tjener administrert av Kommisjonen. Den skriftlige 

anmodningen skal inneholde en liste over underlagsdokumentene. 

2. Følgende opplysninger og dokumentasjon skal framlegges sammen med anmodningen om endring: 

a) Kontaktopplysninger for anmodende part. 

b) Henvisning til den beslutningen om godkjenning som ønskes endret. 

c) En beskrivelse av de foreslåtte endringene, herunder et sammendrag av beskrivelsen. 

d) Dokumentasjon på behovet for og hensiktsmessigheten av endringene. 

e) Dokumentasjon som viser at utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien, som bestemt ved hjelp 

av den endrede prøvingsmetoden eller, dersom det er relevant, den nye eller endrede forenklede evalueringsmetoden 

eller forhåndsdefinerte CO2-utslippsreduksjoner, ligger over den relevante terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1, idet det tas 

hensyn til eventuell forringelse av teknologien over tid. 

f) En spesifikk valideringsrapport utarbeidet av et uavhengig, godkjent organ som bekrefter at 

— den endrede prøvingsmetoden oppfyller kravene i artikkel 6 nr. 1 og, dersom det er relevant, kravene i artikkel 4 

nr. 2 bokstav f) iv), 
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— utslippsreduksjonen som oppnås med den innovative teknologien, som bestemt ved hjelp av den endrede prø-

vingsmetoden eller, dersom det er relevant, den nye eller endrede forenklede evalueringsmetoden eller forhånds-

definerte CO2-utslippsreduksjoner, ligger over den relevante terskelen angitt i artikkel 9 nr. 1, idet det tas hensyn 

til eventuell forringelse av teknologien over tid. 

3. Når Kommisjonen mottar anmodningen om endring, skal den offentliggjøre sammendraget av beskrivelsen av de 

foreslåtte endringene nevnt i nr. 2 bokstav c). 

4. Kommisjonen skal vurdere anmodningen om endring og skal innen ni måneder etter mottak av en fullstendig 

anmodning endre beslutningen om godkjenning, med mindre det reises innvendinger med hensyn til de foreslåtte endrin-

genes hensiktsmessighet. 

Den endrede beslutningen om godkjenning skal om nødvendig angi beslutningens virkeområde og de opplysningene som 

kreves for å sertifisere reduksjonen av CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i denne forordning, med forbehold for 

unntakene fra retten til offentlig tilgang til dokumenter fastsatt i forordning (EF) nr. 1049/2001. 

5. Kommisjonen kan kreve justeringer av de foreslåtte endringene. Kommisjonen skal i så fall rådspørre den 

anmodende parten og andre relevante berørte parter, herunder den opprinnelige søkeren om godkjenning av den innovative 

teknologien som miljøinnovasjon, om de foreslåtte endringene og, dersom det er hensiktsmessig, ta hensyn til de mottatte 

merknadene. 

6. Vurderingsperioden kan forlenges med fem måneder dersom Kommisjonen, på grunn av kompleksiteten av den 

innovative teknologien og den tilhørende prøvingsmetoden eller på grunn av anmodningens størrelse og innhold, finner at 

det ikke er mulig å gi anmodningen en utførlig vurdering i løpet av vurderingsperioden på ni måneder. 

Dersom vurderingsperioden skal forlenges, skal Kommisjonen underrette den anmodende parten om dette innen 40 dager 

etter mottak av anmodningen. 

7. Kommisjonen kan når som helst på eget initiativ endre en beslutning om godkjenning, særlig for å ta hensyn til den 

tekniske utviklingen. Kommisjonen skal rådspørre den opprinnelige søkeren om godkjenning av den innovative 

teknologien som miljøinnovasjon og andre berørte parter om de endringene den vurderer, og, dersom det er hensikts-

messig, ta hensyn til de mottatte merknadene.» 

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 21. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2321 

av 19. desember 2016 

om formatet på gjenvinningssertifikatet som utstedes i samsvar med 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 9 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 1257/2013 fastsetter krav til rederier, administrasjoner og anerkjente organisasjoner med hensyn til 

utstedelse, påtegning og forlengelse av gjenvinningssertifikater samt at disse skal finnes om bord. 

2) I samsvar med kravene i artikkel 6 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal skip som skal gjenvinnes, ha et 

gjenvinningssertifikat.  

3) I henhold til artikkel 7 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal det utarbeides en skipsspesifikk gjenvinningsplan før 

enhver gjenvinning av et skip. Skipsgjenvinningsplanen skal omfatte alle skipsspesifikke forhold som ikke omfattes av 

skipsgjenvinningsplanen for anlegget, eller som krever en særskilt framgangsmåte. 

4) I henhold til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal skip besiktes av tjenestemenn fra administrasjonen eller fra 

anerkjente organisasjoner som administrasjonen har bemyndiget. Formålet med besiktelsene er å bekrefte at fortegnel-

sene over farlige materialer oppfyller de gjeldende kravene i forordningen. 

5) I henhold til artikkel 9 nr. 9 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal administrasjonen eller en anerkjent organisasjon som 

administrasjonen har bemyndiget, utstede et gjenvinningssertifikat etter at en sluttbesiktelse har blitt gjennomført med 

tilfredsstillende resultat. Dette sertifikatet skal ledsages av fortegnelsen over farlige materialer og skipsgjenvinnings-

planen. Formatet på gjenvinningssertifikatet skal være i samsvar med tillegg 4 til den internasjonale konvensjonen om 

sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip vedtatt i Hongkong 15. mai 2009 («Hongkong-konvensjonen»). 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen for skipsgjenvinning nedsatt ved artikkel 25 

i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Gjenvinningssertifikater som utstedes i samsvar med artikkel 9 nr. 9 og påtegnes i samsvar med artikkel 10 nr. 5 i forordning 

(EU) nr. 1257/2013, skal stemme overens med formatet som er angitt i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 20.12.2016, s. 112 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2019 av  

8. februar 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1. 

2020/EØS/36/56 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

GJENVINNINGSSERTIFIKAT 

i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om 

gjenvinning av skip 

(Merk: Dette sertifikatet skal ledsages av fortegnelsen over farlige materialer og skipsgjenvinningsplanen.) 

(myndighetens stempel) (stat) 

Utstedt i henhold til bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1257/2013 etter fullmakt fra regjeringen i 

 ......................................................................................................................................... 
(statens navn) 

ved  ...................................................................................................................................................................................................  
(fullstendig navn på personen eller organisasjonen som er 

bemyndiget i henhold til bestemmelsene i forordning  

(EU) nr. 1257/2013) 

Opplysninger om skipet 

Skipets navn  

Kjenningsnummer eller -bokstaver  

Hjemsted  

Bruttotonnasje  

IMO-nummer  

Rederiets navn og adresse  

Registrert eiers IMO-identifikasjonsnummer  

Rederiets IMO-identifikasjonsnummer  

Byggedato  
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Opplysninger om skipsgjenvinningsanlegg 

Skipsgjenvinningsanleggets navn  

Gjenvinningsselskapets identifikasjonsnummer(1)  

Fullstendig adresse  

Datoen da skipsgjenvinningsanleggets oppføring 

på den europeiske listen opphører 

 

(1) Identifikasjonsnummer som angitt på den europeiske listen. 

Opplysninger om fortegnelsen over farlige materialer 

Identifikasjons-/kontrollnummer for fortegnelsen over farlige materialer:  ...........................................................................................  

Merk: I samsvar med artikkel 9 nr. 9 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal fortegnelsen over farlige materialer vedlegges 

gjenvinningssertifikatet. Fortegnelsen over farlige materialer skal utarbeides på grunnlag av standardformatet som er angitt i 

retningslinjene utarbeidet av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon, og eventuelt utfylles med retningslinjer om aspekter som er 

spesifikke for forordning (EU) nr. 1257/2013, for eksempel stoffer som er oppført i nevnte forordning, men ikke i Hongkong-

konvensjonen. 

Opplysninger om skipsgjenvinningsplanen 

Identifikasjons-/kontrollnummer for skipsgjenvinningsplanen:  ...........................................................................................................  

Merk: I samsvar med artikkel 9 nr. 9 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal skipsgjenvinningsplanen vedlegges gjenvinnings-

sertifikatet. 

DET BEKREFTES MED DETTE 

1. at skipet er besiktet i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 1257/2013, 

2. at skipet har en gyldig fortegnelse over farlige materialer i samsvar med artikkel 5 nr. 7 i forordning (EU) nr. 1257/2013, 

3. at skipsgjenvinningsplanen er utarbeidet i samsvar med artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1257/2013, 

4. at de(t) skipsgjenvinningsanlegg(et) der skipet skal gjenvinnes, er oppført på den europeiske listen i samsvar med artikkel 16 i 

forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Dette sertifikatet er gyldig til (dd/mm/åååå)  ......................................................................................................................................  
(dato) 

Utstedt i  ...........................................................................................................................................................................................  
(sertifikatets utstedelsessted) 

(dd/mm/åååå) ...........................................................................  .......................................................................................................  
(utstedelsesdato)  (underskriften til behørig bemyndiget tjenestemann som utsteder sertifikatet) 

(myndighetens segl eller stempel)  
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PÅTEGNING OM FORLENGELSE AV SERTIFIKATETS GYLDIGHETSTID I EN 

OVERGANGSPERIODE INNTIL SKIPET ANKOMMER HAVNEN FOR 

SKIPSGJENVINNINGSANLEGGET DERSOM ARTIKKEL 10 NR. 5 FÅR 

ANVENDELSE(*) 

I samsvar med artikkel 10 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip skal dette sertifikatet godtas som gyldig for 

én direkte reise 

fra havnen i:  .....................................................................................................................................................................................  

til havnen i:  .......................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ......................................................................................................................................................................................  
(underskriften til behørig bemyndiget tjenestemann) 

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

Dato: (dd/mm/åååå)  .........................................................................................................................................................................  

(myndighetens segl eller stempel) 

  

(*) Denne siden av påtegningen skal gjengis og føyes til sertifikatet dersom administrasjonen anser det som nødvendig. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2322 

av 19. desember 2016 

om formatet på erklæringen om sluttført gjenvinning av skip som kreves i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip(*) 

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 13 nr. 3 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 1257/2013 fastsetter krav til skipsgjenvinningsselskaper, skipsgjenvinningsanlegg og drifts-

ansvarlige for skipsgjenvinningsanlegg med hensyn til gjenvinning av skip som seiler under flagget til en EU-med-

lemsstat. 

2) I henhold til artikkel 13 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal den driftsansvarlige for et skipsgjen-

vinningsanlegg senest 14 dager etter at den fullstendige eller delvise gjenvinningen av et skip er gjennomført i samsvar 

med skipsgjenvinningsplanen, sende en erklæring om sluttført gjenvinning til den administrasjonen som utstedte 

gjenvinningssertifikatet for skipet. Formatet på erklæringen om sluttført gjenvinning skal være i samsvar med tillegg 7 

til den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip vedtatt i Hongkong  

15. mai 2009 («Hongkong-konvensjonen»). 

3) I henhold til artikkel 3 nr. 6 i forordning (EU) nr. 1257/2013 betyr «gjenvinning av skip» den virksomheten som består i 

helt eller delvis å hogge opp skip. En erklæring om sluttført gjenvinning er derfor nødvendig ved delvis opphogging. 

Formatet på erklæringen om sluttført gjenvinning viser til ett enkelt skipsgjenvinningsanlegg. Dersom opphoggingen av 

ett enkelt skip finner sted ved flere ulike anlegg, kreves det en egen erklæring om sluttført gjenvinning for hvert anlegg 

som er involvert.  

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen for skipsgjenvinning nedsatt ved artikkel 25 

i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Erklæringer om sluttført gjenvinning av skip som kreves i henhold til artikkel 13 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 

1257/2013, skal stemme overens med formatet som er angitt i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 20.12.2016, s. 117 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2019 av  

8. februar 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1. 

2020/EØS/36/57 
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VEDLEGG 

ERKLÆRING OM SLUTTFØRT GJENVINNING AV SKIP 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om 

gjenvinning av skip 

Dette dokumentet er en erklæring om sluttført gjenvinning av 

  

(skipets navn da det ble mottatt for gjenvinning / ved avregistrering) 

Opplysninger om skipet slik det ble mottatt for gjenvinning 

Kjenningsnummer eller -bokstaver  

Hjemsted  

Bruttotonnasje  

IMO-nummer  

Rederiets navn og adresse  

Registrert eiers IMO-identifikasjonsnummer  

Rederiets IMO-identifikasjonsnummer  

Byggedato  

DET BEKREFTES MED DETTE 

at skipet har blitt gjenvunnet i samsvar med skipsgjenvinningsplanen og forordning (EU) nr. 1257/2013 ved 

 .........................................................................................................................................................................................................  
(det godkjente skipsgjenvinningsanleggets navn og beliggenhet) 

og at gjenvinningen av skipet i samsvar med forordning (EU) nr. 1257/2013 ble fullført den 

(dd/mm/åååå) ...................................................................................................................................................................................  
(fullføringsdato) 

Utstedt i  ...........................................................................................................................................................................................  
(sted for utstedelse av erklæringen om sluttført gjenvinning) 

den (dd/mm/åååå)  ............................................................................................................................................................................  
(utstedelsesdato) 

(underskrift fra driftsansvarlig eller representant for skipsgjenvinningsanlegget) 

 __________  
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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(*) 

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 16 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter for å 

opprette en europeisk liste over skipsgjenvinningsanlegg som befinner seg i Unionen og er meldt av medlemsstatene i 

samsvar med artikkel 14 nr. 3 i nevnte forordning, og skipsgjenvinningsanlegg som befinner seg i en tredjestat og 

oppføres på listen på grunnlag av en vurdering av opplysninger og utfyllende bevis som er framlagt eller innhentet i 

samsvar med artikkel 15 i samme forordning. 

2) Medlemsstatene har meldt i alt 18 skipsgjenvinningsanlegg i Unionen som oppfyller de relevante kravene i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. I samsvar med artikkel 16 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning bør disse anleggene føres opp på den 

europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg. 

3) Når det gjelder skipsgjenvinningsanlegg i en tredjestat der en søknad om oppføring på den europeiske listen er inngitt til 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1257/2013, pågår fremdeles vurderingen av de relevante 

opplysningene og de utfyllende bevisene som er framlagt eller innhentet. Kommisjonen skal vedta gjennomførings-

rettsakter for skipsgjenvinningsanleggene utenfor Unionen når vurderingen er avsluttet. 

4) Opplysningene som skal føres opp på den europeiske listen, er angitt i artikkel 16 nr. 2 annet ledd i forordning (EU)  

nr. 1257/2013. For å gjenspeile disse kravene bør den europeiske listen struktureres i samsvar med nevnte bestemmelse. 

I henhold til artikkel 16 nr. 3 i nevnte forordning skal den europeiske listen også angi hvilken dato skipsgjenvinnings-

anleggets oppføring på listen opphører. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen for skipsgjenvinning nedsatt ved artikkel 25 

i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg i henhold til artikkel 16 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal 

opprettes som angitt i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 20.12.2016, s. 119 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2019 av  

8. februar 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1. 

2020/EØS/36/58 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

EUROPEISK LISTE OVER SKIPSGJENVINNINGSANLEGG I HENHOLD TIL ARTIKKEL 16 NR. 1 I FORORDNING (EU) NR. 1257/2013 

Skipsgjenvinningsanlegg som befinner seg i en EU-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 myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(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) 

BELGIA 

NV Galloo Recycling Ghent 

Scheepszatestraat 9 

9000 Gent 

Belgia 

Tlf.: +32 92512521 

E-post: peter.wyntin@galloo.com 

Ved kai 

(ankerplass), 

skråplan 

Alle typer skip som definert i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: 265 meter 

Bredde: 36 meter 

Dypgående: 12,5 meter 

 Stilltiende godkjenning, 

med en vurderingsperiode 

på høyst 30 dager 

34 000(4) 31. mars 2020 

DANMARK 

Fornæs ApS 

Rolshøjvej 12–16 

8500 Grenå 

Danmark 

www.fornaes.dk 

Demontering ved 

kai og påfølgende 

opphogging på 

ugjennomtrengelig 

gulv med effektivt 

dreneringssystem 

Alle typer skip som definert 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 anvise farlig avfall til 

miljøgodkjente mottaksan-

legg 

Stilltiende godkjenning, 

med en vurderingsperiode 

på høyst to uker 

30 000(5) 30. juni 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 myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(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) 

Smedegaarden A/S 

Vikingkaj 5 

6700 Esbjerg 

Danmark 

www.smedegaarden.net 

Demontering ved 

kai og påfølgende 

opphogging på 

ugjennomtrengelig 

gulv med effektivt 

dreneringssystem 

Alle typer skip som definert i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: 170 meter 

Bredde: 40 meter 

Dypgående: 7,5 meter 

 Stilltiende godkjenning, 

med en vurderingsperiode 

på høyst to uker 

20 000(6) 15. september 

2021 

FRANKRIKE 

GARDET & DE BEZENAC 

Recycling/Groupe BAUDELET 

ENVIRONNEMENT — GIE 

MUG 

616, Boulevard Jules Durand 

76600 Le Havre 

Frankrike 

Tlf.: +33 235557750 

E-post: p.dupalut@gardet-

bezenac.com 

Flytende og på 

slipp 

Alle typer fartøyer som 

definert 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 prefektur-

tillatelsen 

Uttrykkelig godkjenning – 

Miljødepartementet er ved-

kommende myndighet for 

beslutning om godkjenning 

16 000(7) 30. desember 

2021 

Grand Port Maritime de 

Bordeaux 

152, Quai de Bacalan — CS 

41320 — 33082 Bordeaux Cedex 

Frankrike 

Tlf.: +33 556905800 

E-post: p-brocart@bordeaux-

port.fr 

Ved kai, tørrdokk Alle typer fartøyer som 

definert 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 prefektur-

tillatelsen 

Uttrykkelig godkjenning – 

Miljødepartementet er ved-

kommende myndighet for 

beslutning om godkjenning 

18 000(8) 21. oktober 

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 myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(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) 

Les Recycleurs bretons 

Zone Industrielle de Kerbriant — 

29 610 Plouigneau 

Plouigneau 

Frankrike 

Tlf.: +33 611747401 

E-post: Jm.abiven@recycleurs-

bretons.fr 

Ved kai, tørrdokk Alle typer fartøyer som 

definert 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 prefektur-

tillatelsen 

Uttrykkelig godkjenning – 

Miljødepartementet er ved-

kommende myndighet for 

beslutning om godkjenning 

5 500(9) 24. mai 2021 

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) 

Alle typer skip som definert i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: 165 meter 

Bredde: 22 meter 

Dybde: 7 meter 

DVT: 14 000 

BT: 200–12 000  

Vekt: 100–5 000 tonn 

LDT: 100–5 000 

Se nasjonal tillatelse nr. LI-

10-IB-0024 

Uttrykkelig godkjenning – 

skriftlig underretning innen 

30 virkedager 

0(10) 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 myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(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) 

LITAUEN 

UAB APK 

Minijos 180 (kai 133A), LT 

93269, Klaipėda, 

Litauen 

Tlf.: +370 46365776 

Faks +370 46365776 

E-post: uab.apk@gmail.com 

Ved kai 

(ankerplass) 

Alle typer skip som definert 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(11) 17. mars 2020 

UAB Armar 

Minijos 180 (kai 127A), LT 

93269, Klaipėda, 

Litauen 

Tlf.: +370 68532607 

E-post: armar.uab@gmail.com, 

albatrosas33@gmail.com 

Ved kai 

(ankerplass) 

Alle typer skip som definert i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: 80 meter 

Bredde: 16 meter 

Dybde: 6 meter 

BT: 1 500 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-

KL.1-16/2015 

Uttrykkelig godkjenning – 

skriftlig underretning innen 

30 virkedager 

3 910(12) 17. mars 2020 

UAB Vakaru refonda 

Minijos 180 (kai 129, 130, 131A, 

131, 132, 133A), LT 93269, 

Klaipėda, 

Litauen 

Tlf.: +370 46483940/483891 

Faks +370 46483891 

E-post: refonda@wsy.lt 

Ved kai 

(ankerplass) 

Alle typer skip som definert 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 godkjenning – 

skriftlig underretning innen 

30 virkedager 

20 140(13) 21. mai 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 myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(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) 

NEDERLAND 

Keppel-Verolme 

Prof. Gerbrandyweg 25 

3197 KK Rotterdam-Botlek 

Nederland 

Tlf.: +31 181234353 

E-post: 

mzoethout@keppelverolme.nl 

Skipsopphogging Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: 405 meter 

Bredde: 90 meter 

Dybde: 11,6 meter 

Anlegget har driftstillatelse. 

Tillatelsen angir begrens-

ninger og vilkår for miljø-

messig forsvarlig drift. 

Uttrykkelig godkjenning 52 000(14) 21. juli 2021 

Scheepsrecycling Nederland B.V. 

Havenweg 1; 3295 XZ s-Grav-

endeel 

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Grav-

endeel 

Nederland 

Tlf.: +31 786736055 

E-post: info@sloperij-

nederland.nl 

Skipsopphogging Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: 200 meter 

Bredde: 33 meter 

Dybde: 6 meter 

Høyde: 45 meter (Botlek-

brug) 

Gjenvinningen starter i 

vannet for å gjøre skroget 

lettere. Vinsjen som drar skip 

opp på rampen, kan trekke  

2 000 tonn. 

Anlegget har driftstillatelse. 

Tillatelsen angir begrens-

ninger og vilkår for miljø-

messig forsvarlig drift. 

Uttrykkelig godkjenning 9 300(15) 27. september 

2021 

POLEN 

ALMEX Sp. Z o.o. 

ul. Ks. Stanislawa Kujota 1 

70-605 Szczecin 

Polen 

Moloer og gjen-

vinningsområder i 

overgangssonen 

mellom sjø og 

land 

Alle typer fartøyer. 

Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: 120 meter 

Bredde: 20 meter 

Dybde: 6 meter 

DVT: 6 000 

BT: 2 500 

LDT: 2 500 

Se tillatelse 

WOŚ.II.7243.7.4.2014.IB 

Uttrykkelig godkjenning 

(nærmere opplysninger 

framlegges i begynnelsen 

av 2017 når ny nasjonal 

lovgivning trer i kraft) 

4 000(16) 30. juni 2017 
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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 myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(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) 

PORTUGAL 

Navalria — Docas, Construções e 

Reparações Navais 

Porto Comercial, Terminal Sul, 

Apartado 39, 3811-901 Aveiro 

Portugal 

Demontering i 

tørrdokk, 

dekontaminering 

og demontering på 

horisontalt plan og 

skråplan, avhengig 

av skipets størrelse 

Nominell kapasitet på det 

horisontale planet: 700 tonn 

Nominell kapasitet på skrå-

planet: 900 tonn 

 Vilkårene som gjelder for 

virksomheten, er fastsatt i 

spesifikasjonene som er 

vedlagt som bilag til avsnitt 

AL nr. 5/2015/CCDRC av 

26. januar 2016 

1 900 tonn(17) 26. januar 2020 

SPANIA 

DDR VESSELS XXI, S.L. 

Havnen «El Musel» 

Gijon 

Spania 

Tlf.: +34 630144416 

E-post: abarredo@ddr-

vessels.com 

Demonterings-

rampe 

Alle fartøystyper, med 

unntak av fartøyer som er 

drevet av kjernekraft. 

Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: 84,95 meter 

(Skip med lengde på opptil 

169,9 meter som kan 

garantere null eller negativ 

krenging på rampen, kan 

aksepteres avhengig av 

resultatet av en detaljert for-

undersøkelse.) 

Begrensningene er angitt i 

den integrerte miljøgod-

kjenningen 

Spesifikk framgangsmåte er 

ennå ikke fastsatt 

0(18) 28. juli 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 myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(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) 

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 1642806080 

E-post: info@ableuk.com 

Demontering av 

skip og tilhørende 

behandling god-

kjent i tørrdokk og 

ved ankerplass 

Alle fartøyer innenfor dimen-

sjonene som er godkjent i 

tillatelsen. 

Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: 337,5 meter 

Bredde: 120 meter 

Dypgående: 6,65 meter 

Anlegget har en skipsgjen-

vinningsplan for anlegget 

som oppfyller kravene i EU-

forordningene. 

Anlegget er godkjent i form 

av en tillatelse (ref. EPR/ 

VP3296ZM) som begrenser 

driften og stiller vilkår til den 

driftsansvarlige for anlegget. 

Godkjenningen foregår 

gjennom en felles avtale 

mellom de vedkommende 

myndighetene (Environ-

ment Agency og Health and 

Safety Executive) om 

skipsgjenvinningsplanen 

for anlegget, som formelt 

godkjennes gjennom en 

endring av en eksisterende 

miljøtillatelse 

66 340(19) 6. oktober 2020 

Harland and Wolff Heavy Indu-

stries Limited 

Queen's Island 

Belfast 

BT3 9DU 

Det forente kongerike 

Tlf.: +44 2890458456 

E-post: 

trevor.hutchinson@harland-

wolff.com 

Demontering av 

skip og tilhørende 

behandling god-

kjent i tørrdokk og 

ved ankerplass 

Alle fartøyer med dimen-

sjonene som er angitt i den 

avtalte arbeidsplanen. 

Maksimale skipsdimen-

sjoner: 

Hoveddokken (den største 

dokken) er 556 m × 93 m × 

1,2 m DVT og kan ta fartøyer 

opp til denne størrelsen. 

Denne største tørrdokken er 

på 1,2 millioner DVT. 

Anlegget har en skipsgjen-

vinningsplan for anlegget 

som oppfyller kravene i EU-

forordningene. 

Anlegget er godkjent i form 

av en tillatelse (godkjennings-

nummer LN/07/21/V2) som 

begrenser driften og stiller 

vilkår til den driftsansvarlige 

for anlegget. 

Godkjenningen foregår 

gjennom en felles avtale 

mellom de vedkommende 

myndighetene (The 

Northern Ireland 

Environment Agency 

(NIEA) og The Health and 

Safety Executive for 

Northern Ireland (HSENI)) 

om skipsgjenvinningsplanen 

for anlegget, som formelt 

godkjennes gjennom en 

endring av en eksisterende 

avfallshåndteringstillatelse 

13 200(20) 3. august 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 myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(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) 

Swansea Drydock Ltd 

Prince of Wales Dry Dock 

Swansea 

Wales 

SA1 1LY 

Det forente kongerike 

Tlf.: +44 1792654592 

E-post: 

info@swanseadrydocks.com 

Demontering av 

skip og tilhørende 

behandling god-

kjent i tørrdokk og 

ved ankerplass 

Alle fartøyer innenfor dimen-

sjonene som er godkjent i 

tillatelsen. 

Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: 200 meter 

Bredde: 27 meter 

Dypgående: 7 meter 

Anlegget har en skipsgjen-

vinningsplan for anlegget 

som oppfyller kravene i EU-

forordningene. 

Anlegget er godkjent i form 

av en tillatelse (ref. EPR/ 

UP3298VL) som begrenser 

driften og stiller vilkår til 

den driftsansvarlige for 

anlegget. 

Godkjenningen foregår 

gjennom en felles avtale 

mellom de vedkommende 

myndighetene (Natural 

Resources Wales og Health 

and Safety Executive) om 

skipsgjenvinningsplanen 

for anlegget, som formelt 

godkjennes gjennom en 

endring av en eksisterende 

miljøtillatelse 

7 275(21) 2. juli 2020 

 (1) Som omhandlet i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip. 

 (2) I henhold til artikkel 32 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013 «fastsettes den største årlige kapasiteten for gjenvinning av skip ved å velge den høyeste verdien som forekommer i den foregående tiårsperioden for hvert 

skipsgjenvinningsanlegg, eller, for skipsgjenvinningsanlegg som nylig er blitt godkjent, den høyeste årlige verdien som det gjeldende anlegget har oppnådd». 

 (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) Se fotnote 4. 

 (6) Se fotnote 4. 

 (7) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 18 000 LDT per år. 

 (8) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 23 000 LDT per år. 

 (9) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 10 000 LDT per år. 

(10) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 15 000 LDT per år. 

(11) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 30 000 LDT per år. 

(12) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 6 000 LDT per år. 

(13) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 45 000 LDT per år. 

(14) Ifølge tillatelsen har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 100 000 tonn per år. 

(15) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 45 000 LDT per år. 

(16) Se fotnote 9. 

(17) Det er ikke framlagt opplysninger om teoretisk maksimal årlig skipsgjenvinningskapasitet. 

(18) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 60 000 LDT per år. 

(19) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 230 000 tonn per år. 

(20) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 300 000 tonn per år. 

(21) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 74 999 tonn per år. 

Forkortelser: 

DVT Dødvekttonnasje 

BT Bruttotonnasje 

LDT Lettskipsvekt i tonn (Light Displacement Tonnage) 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2324 

av 19. desember 2016 

om formatet på meldingen om planlagt oppstart av gjenvinning av skip som kreves i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip(*) 

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 13 nr. 3 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 1257/2013 fastsetter krav til skipsgjenvinningsselskaper, skipsgjenvinningsanlegg og 

driftsansvarlige for skipsgjenvinningsanlegg med hensyn til gjenvinning av skip som seiler under flagget til en EU-

medlemsstat. 

2) I henhold til artikkel 13 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal den driftsansvarlige for et 

skipsgjenvinningsanlegg gi melding til administrasjonen om at skipsgjenvinningsanlegget på alle måter er klart til å 

påbegynne gjenvinningen av skipet. Formatet på meldingen skal være i samsvar med tillegg 6 til den internasjonale 

konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip vedtatt i Hongkong 15. mai 2009 («Hongkong-

konvensjonen»). 

3) I henhold til artikkel 3 nr. 6 i forordning (EU) nr. 1257/2013 betyr «gjenvinning av skip» den virksomheten som består i 

helt eller delvis å hogge opp skip. En melding om planlagt oppstart av gjenvinning av skip er derfor nødvendig ved 

delvis opphogging. Formatet på meldingen om planlagt oppstart av gjenvinning av skip viser til ett enkelt 

skipsgjenvinningsanlegg. Dersom opphoggingen av ett enkelt skip finner sted ved flere ulike anlegg, kreves det en egen 

melding om planlagt oppstart av gjenvinning av skip for hvert anlegg som er involvert. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen for skipsgjenvinning nedsatt ved artikkel 25 

i forordning (EF) nr. 1257/2013. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Meldinger om planlagt oppstart av gjenvinning av skip som kreves i henhold til artikkel 13 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 1257/2013, skal stemme overens med formatet som er angitt i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 20.12.2016, s. 129 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2019 av  

8. februar 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1. 

2020/EØS/36/59 
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VEDLEGG 

MELDING OM PLANLAGT OPPSTART AV GJENVINNING AV SKIP 

i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om 

gjenvinning av skip 

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

(skipsgjenvinningsanleggets navn) 

i  ........................................................................................................................................................................................................  

(skipsgjenvinningsanleggets fullstendige adresse) 

som er oppført på den europeiske listen som er opprettet i henhold til forordning (EU) nr. 1257/2013, 

meddeler herved at skipsgjenvinningsanlegget på alle måter er klart til å påbegynne gjenvinningen av  

fartøyet  ............................................................................................................................................................................................  

(IMO-nummer) 

Gjenvinningssertifikatet er utstedt etter fullmakt fra regjeringen i 

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

(statens navn) 

ved  ...................................................................................................................................................................................................  

(fullstendig navn på personen eller organisasjonen som er bemyndiget i henhold til bestemmelsene i forordning (EU) 

nr. 1257/2013) 

den (dd/mm/åååå)  ............................................................................................................................................................................  

(utstedelsesdato)  ......................................................................................................................  

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

(underskrift fra driftsansvarlig eller representant for skipsgjenvinningsanlegget) 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2325 

av 19. desember 2016 

om formatet på sertifikatet for fortegnelsen over farlige materialer som utstedes i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip(*) 

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 9 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 1257/2013 fastsetter krav til rederier, administrasjoner og anerkjente organisasjoner med hensyn til 

utarbeidelse, besiktelse og sertifisering av fortegnelser over farlige materialer på skip. 

2) I samsvar med kravene i artikkel 5 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal skip ha en fortegnelse over farlige materialer 

om bord. 

3) I henhold til artikkel 32 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal kravet om å ha en fortegnelse over farlige materialer om 

bord gjelde fra 31. desember 2020 for eksisterende skip, senest fra 31. desember 2018 for nye skip og fra og med datoen 

da den europeiske listen offentliggjøres i samsvar med forordning (EU) nr. 1257/2013, for skip som skal gjenvinnes. 

4) I henhold til artikkel 8 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal skip besiktes av tjenestemenn fra administrasjonen eller fra 

anerkjente organisasjoner som administrasjonen har bemyndiget. Formålet med besiktelsene er å bekrefte at 

fortegnelsen over farlige materialer oppfyller de gjeldende kravene i forordningen. 

5) I henhold til artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal administrasjonen eller en anerkjent organisasjon som 

administrasjonen har bemyndiget, utstede et fortegnelsessertifikat etter at en førstegangsbesiktelse eller fornyelsesbe-

siktelse har blitt gjennomført med tilfredsstillende resultat. Formatet på fortegnelsessertifikatet skal være i samsvar med 

tillegg 3 til den internasjonale konvensjon om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip vedtatt i Hongkong 

15. mai 2009 («Hongkong-konvensjonen»). 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen for skipsgjenvinning nedsatt ved artikkel 25 

i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Fortegnelsessertifikater som utstedes og påtegnes i samsvar med artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1257/2013, skal stemme 

overens med formatet som er angitt i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 20.12.2016, s. 131 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2019 av  

8. februar 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 

20.12.2016, s. 131 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2019 av 8. februar 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1. 

2020/EØS/36/60 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

SERTIFIKAT FOR FORTEGNELSE OVER FARLIGE MATERIALER 

i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om 

gjenvinning av skip 

(Merk: Dette sertifikatet skal ledsages av del I av fortegnelsen over farlige materialer.) 

(myndighetens stempel) (stat) 

Utstedt i henhold til bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1257/2013 etter fullmakt fra regjeringen i 

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

(statens navn) 

ved  ...................................................................................................................................................................................................  

(fullstendig navn på personen eller organisasjonen som er 

bemyndiget i henhold til bestemmelsene i forordning  

(EU) nr. 1257/2013) 

Opplysninger om skipet 

Skipets navn  

Kjenningsnummer eller -bokstaver  

Hjemsted  

Bruttotonnasje  

IMO-nummer  

Rederiets navn og adresse  

Registrert eiers IMO-identifikasjonsnummer  

Rederiets IMO-identifikasjonsnummer  

Byggedato  

Opplysninger om del I av fortegnelsen over farlige materialer 

Identifikasjons-/kontrollnummer for del I av fortegnelsen over farlige materialer:  ..............................................................................  

Merk: I samsvar med artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal del I av fortegnelsen over farlige materialer vedlegges 

dette sertifikatet. Del I av fortegnelsen over farlige materialer skal utarbeides på grunnlag av standardformatet som er angitt i 

retningslinjene utarbeidet av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon, og eventuelt utfylles med retningslinjer om aspekter som er 

spesifikke for forordning (EU) nr. 1257/2013, for eksempel stoffer som er oppført i nevnte forordning, men ikke i Hongkong-

konvensjonen.  
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DET BEKREFTES MED DETTE 

at skipet er besiktet i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 1257/2013, og at besiktelsen viser at del I av fortegnelsen over 

farlige materialer fullt ut oppfyller de gjeldende kravene i nevnte forordning. 

Fullføringsdato for besiktelsen som dette sertifikatet er utstedt på grunnlag av:  ......................................................... (dd/mm/åååå) 

Dette sertifikatet er gyldig til ........................................................................................................................................ (dd/mm/åååå) 

Utstedt i  ...........................................................................................................................................................................................  

(sertifikatets utstedelsessted) 

(dd/mm/åååå) ...................................................................................................................................................................................  

(utstedelsesdato)  (underskriften til behørig bemyndiget tjenestemann som utsteder sertifikatet) 

(myndighetens segl eller stempel) 

PÅTEGNING OM FORLENGELSE AV SERTIFIKATET DERSOM 

SERTIFIKATETS GYLDIGHETSTID ER MINDRE ENN FEM ÅR 

OG ARTIKKEL 9 NR. 5 FÅR ANVENDELSE(*) 

Skipet overholder de relevante bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip, og dette sertifikatet skal i 

samsvar med artikkel 9 nr. 5 i nevnte forordning godtas som gyldig fram til 

(dd/mm/åååå): ..................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ......................................................................................................................................................................................  

(underskriften til behørig bemyndiget tjenestemann) 

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

Dato: (dd/mm/åååå)  .........................................................................................................................................................................  

(myndighetens segl eller stempel) 

PÅTEGNING DERSOM FORNYELSESBESIKTELSEN ER FULLFØRT OG 

ARTIKKEL 9 NR. 4 FÅR ANVENDELSE(*) 

Skipet overholder de relevante bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip, og dette sertifikatet skal i 

samsvar med artikkel 9 nr. 4 i nevnte forordning godtas som gyldig til (dd/mm/åååå)  .......................................................................  

Underskrift:  ......................................................................................................................................................................................  

(underskriften til behørig bemyndiget tjenestemann) 

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

Dato: (dd/mm/åååå)  .........................................................................................................................................................................  

(myndighetens segl eller stempel)  
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PÅTEGNING OM FORLENGELSE AV SERTIFIKATETS GYLDIGHETSTID I EN 

OVERGANGSPERIODE ELLER INNTIL SKIPET ANKOMMER HAVNEN ELLER 

ANKERPLASSEN DER BESIKTELSEN SKAL FINNE STED, DERSOM ARTIKKEL 

9 NR. 7 ELLER ARTIKKEL 9 NR. 8 FÅR ANVENDELSE(*) 

Dette sertifikatet skal i samsvar med artikkel 9 nr. 7 eller artikkel 9 nr. 8(**) i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip 

godtas som gyldig til (dd/mm/åååå):  .................................................................................................................................................  

Underskrift:  ......................................................................................................................................................................................  

(underskriften til behørig bemyndiget tjenestemann) 

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

Dato: (dd/mm/åååå)  .........................................................................................................................................................................  

(myndighetens segl eller stempel) 

PÅTEGNING OM TILLEGGSBESIKTELSE DERSOM ARTIKKEL 9 NR. 2 FÅR ANVENDELSE(*) 

En tilleggsbesiktelse som ble gjennomført i samsvar med artikkel 8 nr. 6 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip, 

viste at skipet oppfyller de relevante bestemmelsene i nevnte forordning. 

Underskrift:  ......................................................................................................................................................................................  

(underskriften til behørig bemyndiget tjenestemann) 

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

Dato: (dd/mm/åååå)  .........................................................................................................................................................................  

(myndighetens segl eller stempel) 

 _____________  
(*) Denne siden av påtegningen skal gjengis og føyes til sertifikatet dersom administrasjonen anser det som nødvendig under en 

besiktelse. 

(**) Stryk det som ikke passer. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/684 

av 4. mai 2018 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for å oppdatere 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) Den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg ble opprettet ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2323(2) i henhold til forordning (EU) nr. 1257/2013. 

2) Flere medlemsstater har sendt Kommisjonen lister over anlegg som de har godkjent i samsvar med artikkel 14 i 

forordning (EU) nr. 1257/2013, og som skal oppføres på den europeiske listen over skipsgjenvinnings-

anlegg. Medlemsstatene har også gitt Kommisjonen oppdaterte opplysninger om anlegg som allerede er oppført på 

denne listen. 

3) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 bør derfor endres. 

4) Når det gjelder skipsgjenvinningsanlegg i en tredjestat der en søknad om oppføring på den europeiske listen er inngitt til 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1257/2013, pågår fremdeles vurderingen av de relevante 

opplysningene og de utfyllende bevisene som er framlagt eller innhentet. Kommisjonen skal vedta gjennomførings-

rettsakter for skipsgjenvinningsanleggene utenfor Unionen når vurderingen er avsluttet. 

5) 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 116 av 7.5.2018, s. 47 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2019 av 8. februar 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 skipsgjen-

vinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip (EUT L 345 av 20.12.2016, 

s. 119). 

2020/EØS/36/61 



Nr. 36/760 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.5.2020 

 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 4. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

EUROPEISK LISTE OVER SKIPSGJENVINNINGSANLEGG NEVNT I ARTIKKEL 16 NR. 1 I FORORDNING (EU) NR. 1257/2013 

Skipsgjenvinningsanlegg beliggende i en EU-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 gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da opp-

føringen på den 

europeiske lis-

ten opphører(3) 

BELGIA 

NV Galloo Recycling Ghent 

Scheepszatestraat 9 

9000 Gent 

Belgia 

Tlf.: +32 92512521 

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: 36 meter 

Dypgående: 12,5 meter 

 Stilltiende godkjenning, 

med en vurde-

ringsperiode på høyst  

30 dager. 

34 000(4) 31. mars 2020 

DANMARK 

Fornæs ApS 

Rolshøjvej 12–16 

8500 Grenå 

Danmark 

www.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 anvise farlig avfall til miljø-

godkjente mottaksanlegg. 

Stilltiende godkjenning, 

med en vurde-

ringsperiode på høyst  

14 dager. 

30 000(5) 30. juni 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 gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da opp-

føringen på den 

europeiske lis-

ten 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 godkjenning, 

med en vurde-

ringsperiode på høyst  

14 dager. 

20 000(6) 15. september 

2021 

ESTLAND 

OÜ BLRT Refonda Baltic 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 

skipsgjenvinning MSR-Refonda. 

Miljøstyringsordning, avfalls-

håndtering EP 4.4.6-1-13. 

Anlegget kan bare gjenvinne 

de farlige materialene som det 

har tillatelse til å gjenvinne. 

Stilltiende godkjenning, 

med en vurde-

ringsperiode på høyst  

30 dager. 

21 852(7) 15. februar 

2021 

SPANIA 

DDR VESSELS XXI, S.L. 

Havnen «El Musel» 

Gijon 

Spania 

Tlf.: +34 630144416 

E-post: abarredo@ddr-vessels.com 

Demonterings-

rampe 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013, unntatt atomdrevne 

skip. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 84,95 meter 

Begrensningene er angitt i den 

integrerte miljøgodkjenningen. 

Spesifikk fram-

gangsmåte er ennå ikke 

fastsatt. 

0(8) 28. juli 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 gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da opp-

føringen på den 

europeiske lis-

ten opphører(3) 

  (Skip med lengde på opptil 169,9 

meter som kan garantere null eller 

negativ krengning på rampen, kan 

aksepteres avhengig av resultatet 

av en detaljert forundersøkelse.) 

    

FRANKRIKE 

Démonaval Recycling 

ZI du Malaquis 

Rue François Arago 

76580 LE TRAIT 

Tlf.: +33 769791280 

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 godkjenning 

– vedkommende 

myndighet for beslutning 

om godkjenning er 

miljøministeren. 

0(9) 11. desember 

2022 

GARDET & DE BEZENAC 

Recycling/Groupe BAUDELET 

ENVIRONNEMENT — GIE MUG 

616, Boulevard Jules Durand 

76600 Le Havre 

Frankrike 

Tlf.: +33 235951634 

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 godkjenning 

– vedkommende 

myndighet for beslutning 

om godkjenning er 

miljøministeren. 

16 000(10) 30. desember 

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 gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da opp-

føringen på den 

europeiske lis-

ten opphører(3) 

Grand Port Maritime de Bordeaux 

152, Quai de Bacalan — CS 41320 

— 33082 Bordeaux Cedex 

Frankrike 

Tlf.: +33 556905800 

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 godkjenning 

– vedkommende 

myndighet for beslutning 

om godkjenning er 

miljøministeren. 

18 000(11) 21. oktober 

2021 

Les Recycleurs bretons 

Zone Industrielle de Kerbriant —  

29 610 Plouigneau 

Frankrike 

Tlf.: +33 298011106 

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 godkjenning 

– vedkommende 

myndighet for beslutning 

om godkjenning er 

miljøministeren. 

5 500(12) 24. mai 2021 

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 meter 

Bredde: 22 meter 

Dybde: 7 meter 

Se nasjonal tillatelse  

nr. LI10IB0024. 

Uttrykkelig godkjenning 

– skriftlig underretning 

innen 30 virkedager. 

0(13) 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 gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da opp-

føringen på den 

europeiske lis-

ten opphører(3) 

  DVT: 14 000 

BT: 200–12 000 

Vekt: 100–5 000 tonn 

LDT: 100–5 000 

    

LITAUEN 

UAB APK 

Minijos 180 (kai 133A), LT 93269, 

Klaipėda, 

Litauen 

Tlf.: +370 46365776 

Faks +370 46365776 

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(14) 17. mars 2020 

UAB Armar 

Minijos 180 (kai 127A, 131A), LT 

93269, Klaipėda, 

Litauen 

Tlf.: +370 68532607 

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). 

Uttrykkelig godkjenning 

– skriftlig underretning 

innen 30 virkedager. 

3 910(15) 17. mars 2020 

(kai 127A) 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-

KL.1-51/2017 (kai 131A). 

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 gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da opp-

føringen på den 

europeiske lis-

ten opphører(3) 

UAB Vakaru refonda 

Minijos 180 (kai 129, 130, 131A, 

131, 132, 133A), LT 93269, 

Klaipėda, 

Litauen 

Tlf.: +370 46483940/483891 

Faks +370 46483891 

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 godkjenning 

– skriftlig underretning 

innen 30 virkedager. 

20 140(16) 21. mai 2020 

NEDERLAND 

Keppel-Verolme 

Prof. Gerbrandyweg 25 

3197 KK Rotterdam-Botlek 

Nederland 

Tlf.: +31 181234353 

E-post: 

mzoethout@keppelverolme.nl 

Skipsopphogging Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 405 meter 

Bredde: 90 meter 

Dybde: 11,6 meter 

Anlegget har driftstillatelse. 

Tillatelsen angir begrensninger 

og vilkår for miljømessig 

forsvarlig drift. 

Uttrykkelig 

godkjenning. 

52 000(17) 21. juli 2021 

Scheepssloperij Nederland B.V. 

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel 

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel 

Nederland 

Tlf.: +31 786736055 

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. 

Tillatelsen angir begrensninger 

og vilkår for miljømessig 

forsvarlig drift. 

Uttrykkelig 

godkjenning. 

9 300(18) 27. september 

2021 



   

 

2
8

.5
.2

0
2
0

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 3

6
/7

6
7
 

 
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 gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da opp-

føringen på den 

europeiske lis-

ten opphører(3) 

  Gjenvinningen starter i vannet for 

å gjøre skroget lettere. Vinsjen 

som drar skip opp på rampen, kan 

trekke 2 000 tonn. 

    

POLEN 

ALMEX Sp. Z o.o. 

ul. Ks. Stanislawa Kujota 1 

70-605 Szczecin 

Polen 

Tlf.: +48 914624862 

E-post: biuro@almex-recycling.pl 

almex-recycling.pl 

Moloer og gjen-

vinningsområder i 

overgangssonen 

mellom sjø og land 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 120 meter 

Bredde: 20 meter 

Dybde: 6 meter 

DVT: 6 000 

BT: 2 500 

LDT: 2 500 

Se tillatelse 

WOŚ.II.7243.7.4.2014.IB. 

Uttrykkelig 

godkjenning. 

4 000(19) 28. april 2018 

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. 

ul. Śmidowicza 48, 

81-127 Gdynia 

Polen 

Tlf.: +48 586258318 

E-post: mrybka@navship.pl 

www.navship.pl 

Ankerplass, tørr-

dokk, moloer og 

gjenvinnings-

områder i over-

gangssonen mel-

lom sjø og land 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 100 meter 

Vekt: 2 500 tonn 

(Tyngre fartøyer må demonteres 

delvis. Delvis demontering starter i 

vannet for å gjøre skroget lettere.) 

Se tillatelse DROŚ 

S.7243.24.2016.EB. 

Uttrykkelig 

godkjenning. 

5 000(20) 28. april 2018 
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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 gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da opp-

føringen på den 

europeiske lis-

ten opphører(3) 

PORTUGAL 

Navalria — Docas, Construções e 

Reparações Navais 

Porto Comercial, Terminal Sul, 

Apartado 39, 3811-901 Aveiro 

Portugal 

Tlf.: +351 234378970, +351 

232767700 

E-post: info@navalria.pt 

Demontering i 

tørrdokk, 

dekontaminering 

og demontering på 

horisontalt 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 virksomheten, er 

fastsatt i 

spesifikasjonene som er 

vedlagt som bilag til 

avsnitt AL nr. 

5/2015/CCDRC av  

26. januar 2016. 

1 900 tonn(21) 26. januar 

2020 

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 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 skipsgjen-

vinningsplan 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(22) 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 gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da opp-

føringen på den 

europeiske lis-

ten opphører(3) 

Harland and Wolff Heavy Industries 

Limited 

Queen's Island 

Belfast 

BT3 9DU 

Det forente kongerike 

Tlf.: +44 2890458456 

E-post: trevor.hutchinson@harland-

wolff.com 

Demontering av 

skip og tilhørende 

behandling god-

kjent 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 

tørrdokken er på 1,2 millioner 

DVT. 

Anlegget har en skipsgjen-

vinningsplan for anlegget som 

oppfyller kravene i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. 

Anlegget er godkjent i form av 

en tillatelse (godkjennings-

nummer LN/07/21/V2) som 

begrenser driften og stiller 

vilkår til den driftsansvarlige 

for anlegget. 

Uttrykkelig 

godkjenning. 

13 200(23) 3. august 2020 

Swansea Drydock Ltd 

Prince of Wales Dry Dock 

Swansea 

Wales 

SA1 1LY 

Det forente kongerike 

Tlf.: +44 1792654592 

E-post: info@swanseadrydocks.com 

Demontering av 

skip og tilhørende 

behandling god-

kjent 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 skipsgjen-

vinningsplan 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(24) 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. 

(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) Se fotnote 4. 

(6) Se fotnote 4. 

(7) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 15 000 LDT per år. 

(8) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 60 000 LDT per år. 

(9) Se fotnote 7. 
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(10) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 18 000 LDT per år. 

(11) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 23 000 LDT per år. 

(12) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 10 000 LDT per år. 

(13) Se fotnote 7. 

(14) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 30 000 LDT per år. 

(15) Ifølge tillatelsene har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 12 000 LDT per år (6 000 LDT per kaiplass). 

(16) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 45 000 LDT per år. 

(17) Ifølge tillatelsen har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 100 000 tonn per år. 

(18) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 45 000 LDT per år. 

(19) Se fotnote 12. 

(20) Se fotnote 12. 

(21) Det er ikke framlagt opplysninger om teoretisk maksimal årlig skipsgjenvinningskapasitet. 

(22) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 230 000 tonn per år. 

(23) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 300 000 tonn per år. 

(24) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 74 999 tonn per år. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/596 

av 18. april 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Kreativt Europa (2014–2020)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 167 nr. 5, 

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) Programmet Kreativt Europa (2014–2020) ble opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1295/2013(3) 

for å støtte kulturell og kreativ sektor i Europa. 

2) Det særlige kjennetegnet ved Den europeiske unions ungdomsorkester (ungdomsorkesteret) er at det er et europeisk 

orkester som overskrider kulturelle grenser og er sammensatt av unge musikere utvalgt etter strenge kvalitetskriterier 

gjennom en grundig opptaksprosess som gjennomføres i alle medlemsstater. Det er det eneste orkesteret i Unionen som 

rekrutterer fra alle medlemsstatene. 

3) Siden det ble opprettet, har ungdomsorkesteret bidratt til å fremme tverrkulturell dialog og gjensidig respekt og 

forståelse. Ungdomsorkesteret har agert som kulturell ambassadør for Unionen ved å vise fram rikdommen og 

mangfoldet i europeisk kultur og presentere nye talenter. Det har også bidratt til kunnskap om den europeiske 

musikkarven, spredning av europeiske verker og mobilitet for unge europeiske talenter over nasjonale og europeiske 

grenser. 

4) Ungdomsorkesteret gir unge musikere mulighet til regelmessig opplæring gjennom et gjesteoppholdsprogram og gir 

dem anledning til å opptre og dermed fremme sin internasjonale karriere og til å utvikle sine ferdigheter med veiledning 

fra anerkjente dirigenter. 

5) Ungdomsorkesteret bør hele tiden diversifisere sine inntekter ved aktivt å søke økonomisk støtte fra andre kilder enn  

EU-midler, for å sikre sin bærekraft og redusere sin avhengighet av EU-midler. Ungdomsorkesteret bør derfor sørge for 

kostnadseffektiv drift.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 103 av 23.4.2018, s. 1 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2019 av 8. februar 2019 om 

endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, ennå ikke kunngjort. 

(1) Uttalelse avgitt 18. oktober 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. mars 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 12. april 2018. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1295/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av programmet Kreativt Europa  

(2014–2020) og om oppheving av beslutning nr. 1718/2006/EF, 1855/2006/EF og 1041/2009/EF (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 221). 
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6) Ungdomsorkesteret bør arbeide for å bli mer synlig, også i både tradisjonelle og digitale medier, og søke å opptre ved 

europeiske evenementer og i flere medlemsstater. 

7) Ungdomsorkesteret bør i samarbeid med sine nasjonale samarbeidspartnere øke bevisstheten om de årlige 

opptaksprøvene med sikte på å oppnå en jevnere fordeling av musikere fra alle medlemsstater. 

8) Ungdomsorkesterets virksomhet bør være i tråd med målene i programmet Kreativt Europa, særlig målet om å støtte 

publikumsutvikling, samt prioriteringene i kulturdelprogrammet. Ungdomsorkesteret bør derfor engasjere seg aktivt i 

publikumsutvikling, med særlig vekt på ungdom. 

9) Ungdomsorkesteret ble opprettet etter en resolusjon fra Europaparlamentet av 8. mars 1976(1) og er dermed i en 

særstilling blant orkestre i Europa. 

10) Ungdomsorkesterets betydning er blitt anerkjent av medlemsstatene og av Unionens institusjoner, blant annet av en 

rekke presidenter i Kommisjonen og Europaparlamentet. 

11) På grunn av sin særlige status, sine strategiske mål og sin virksomhet, som går lenger enn en eller flere enkelt-

medlemsstaters interesser og nytte og tydelig viser en europeisk merverdi, kvalifiserer ungdomsorkesteret til å være et 

organ nevnt i en grunnleggende rettsakt i henhold til artikkel 190 nr. 1 bokstav d) i delegert forordning (EU)  

nr. 1268/2012(2), som tillater at det gis tilskudd uten at det utstedes forslagsinnbydelse. 

12) Det bør som unntak bevilges midler til ungdomsorkesteret inntil utløpet av programmet Kreativt Europa 31. desember 

2020. 

13) Ungdomsorkesteret bør derfor som unntak føres opp blant de tiltakene som mottar støtte både fra kulturdelprogrammet 

og den tverrsektorielle delen av programmet Kreativt Europa. 

14) For å sikre problemfri drift av ungdomsorkesteret bør det motta støtte så snart som mulig, særlig til kostnader det har 

pådratt seg i 2018, før ikrafttredelsen av denne forordning. Denne forordning bør derfor få anvendelse med 

tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2018. 

15) Forordning (EU) nr. 1295/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1295/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 13 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«f) kostnader forbundet med den virksomheten i Den europeiske unions ungdomsorkester som bidrar til mobilitet for 

musikere, spredning av europeiske verk over landegrensene og internasjonalisering av unge musikeres karriere.». 

2) I artikkel 15 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«g) Den europeiske unions ungdomsorkester, til kostnader som ikke støttes i henhold til artikkel 13 nr. 1 bokstav f).». 

  

(1) Europaparlamentsresolusjon av 8. mars 1976 om forslaget fra Elaine Kellett-Bowman om å opprette et ungdomsorkester for Det 

europeiske fellesskap (EUT C 79 av 5.4.1976, s. 8). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1268/2012 av 29. oktober 2012 om gjennomføringsregler for europaparlaments- og råds-

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske unions alminnelige budsjett (EUT  

L 362 av 31.12.2012, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. 

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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