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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1365 

av 9. august 2016 

om endring av vedtak 98/536/EF med hensyn til listen over nasjonale referanselaboratorier 

[meddelt under nummer K(2016) 5053](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 14 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 96/23/EU er det fastsatt tiltak for å overvåke stoffene og gruppene av restmengder oppført i direktivets 

vedlegg I. 

2) I henhold til artikkel 14 nr. 1 i direktiv 96/23/EF skal hver medlemsstat utpeke minst ett nasjonalt referanselaboratorium 

som skal være ansvarlig for visse oppgaver fastsatt i nevnte direktiv. I samme artikkel er det også fastsatt at 

Kommisjonen skal utarbeide en liste over slike utpekte laboratorier. 

3) Listen over nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder står for tiden i vedlegget til kommisjonsvedtak 

98/536/EF(2). 

4) Flere medlemsstater har underrettet Kommisjonen om at gruppene av restmengder som overvåkes av visse laboratorier 

som for tiden er oppført i vedlegget til vedtak 98/536/EF, er endret. Av hensyn til klarhet og sammenheng i unionsretten 

bør derfor listen over nasjonale referanselaboratorier i vedlegget til nevnte vedtak ajourføres. 

5) Vedtak 98/536/EF bør derfor endres. 

6) 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 

Vedlegget til vedtak 98/536/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 216 av 11.8.2016, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 

12.12.2019, s. 5. 

(1) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

(2) Kommisjonsvedtak 98/536/EF av 3. september 1998 om utarbeiding av listen over nasjonale referanselaboratorier for påvisning av 

restmengder (EFT L 251 av 11.9.1998, s. 39). 

2020/EØS/40/01 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

NASJONALE REFERANSELABORATORIER 

Medlemsstat Referanselaboratorier Grupper av restmengder 

Belgia Association momentanée ILVO-CER 

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) - CER 

gruppens (Departementet Santé) 

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) 

Brusselsesteenweg 370 

9090 MELLE 

CER (Departementet Santé) 

Rue du punkt du Jour 8 

6900 MARLOIE 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, 

B2f, B3e 

Wetenschappelijk Instituut 

Volksgezondheid/Institut scientifique de la Santé 

Publique 

Rue J. Wytsman/J. Wytsmanstraat 14 

1050 Brussel/Bruxelles 

B2c, B3a (organiske klorholdige pesticider), B3b 

Centre of Analytical Research and Technology 

(CART), Université de Liège 

Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman) 

4000 Liège 

B3a (ikke-dioksinlignende PCB) 

Centre of Analytical Research and Technology 

(CART), Université de Liège 

Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman) 

4000 Liège 

Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de 

Voedselketen — FLVVT/Laboratoire fédérale pour 

la Sécurité de la Chaîne alimentaire — FLVVT 

Leuvensesteenweg 17 

Tervuren 3080 

B3a (dioksiner og dioksinlignende PCB) 

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en 

Agrochemie (CODA)/Centre d'Étude et de 

Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 

(CERVA) 

Leuvensesteenweg 17 

Tervuren 3080 

B3c, B3d 

Bulgaria Централна лаборатория по ветеринарно-

санитарна експертиза и екология 

ул. “Искърско шосе” 5 

1528 София 

(Central Laboratory of Veterinary Control and 

Ecology, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia) 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, 

B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f 
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Medlemsstat Referanselaboratorier Grupper av restmengder 

Tsjekkia Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí 

veterinárních léčiv 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních 

biopreparátů a léčiv Brno 

Hudcova 56 A 

CZ-621 00 Brno 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d 

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů 

a PCB 

Státní veterinární ústav Praha 

Sídlištní 136/24 

CZ-165 03 Praha 

B3a, B3b, B3f 

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky 

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř 

Kroměříž 

Hulínská 2286 

CZ-767 60 Kroměříž 

B3c 

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a 

další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální 

(inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv 

Státní veterinární ústav Jihlava 

Rantířovská 93 

CZ-586 05 Jihlava 

B1, B2 (unntatt B2d), B3d, B3e 

Danmark National Food Institute 

DTU Food 

Mørkhøj Bygade 19 

DK-2860 Søborg 

Kjemiske metoder for gruppe A1, A2, A3, A4, A5, 

A6, B3 

Danish Veterinary and Food Administration 

Division of Residues 

Søndervang 4 

DK-4100 Ringsted 

Kjemiske metoder for gruppe B1, B2a, B2b, B2c, 

B2d, B2e, B2f 

Tyskland Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit 

Postfach 110260 

10832 Berlin 

Alle grupper 

Estland Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 

Kreutzwaldi 30 

Tartu 51006 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, 

B2f, B3c, B3e 
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 Terviseameti Tartu labor 

Põllu 1A 

Tartu 50303 

B2c, B3a, B3b 

Põllumajandusuuringute Keskus 

Teaduse 4/6 

Saku 

Harjumaa 75501 

B3d 

Irland State Laboratory 

Young's Cross 

Celbridge 

Co Kildare 

A1, A3, A4, A6 (nitroimidazoler og klorpromazin), 

B2b (bare nitroimidazoler), B2d, B2e, B2f 

(kortikosteroider), B3d 

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory 

Young's Cross 

Celbridge 

Co Kildare 

A2, A5, A6 (unntatt klorpromazin, nitrofuraner og 

nitroimidazoler), B1, B2f (bare karbadoks), B3c 

(unntatt akvakulturprodukter) 

Teagasc Food Research Centre, Teagasc 

Ashtown 

Dublin 15 

A6 (nitrofuraner), B2a (anthelmintika unntatt 

emamektin), B2b (coccidiostatika), B2c 

Marine Institute 

Rinville, 

Oranmore 

Galway 

B2a (emamektin), B2f (teflubenzuron og 

diflubenzuron), B3c (bare akvakulturprodukter), 

B3e (bare malakittgrønt, leukomalakittgrønt, 

briljantgrønt, krystallfiolett, leukokrystallfiolett og 

viktoriablått) 

Pesticide Control Laboratory 

Young's Cross 

Celbridge 

Co Kildare 

B3a (organiske klorholdige pesticider og 7 PCB), 

B3b, B3f 

Hellas Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών 

Τέρμα Ομονοίας 

621 10 Σέρρες 

(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma 

Omonias, 621 10 Serres) 

A1, A3, A4, A6 (dapson), B2f (karbadoks, 

olakindoks), B3a 

Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών 

Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και 

Περιβαλλοντικών Ρυπαντών 

Νεαπόλεως 25 

153 10, Αγ. Παρασκευή 

Αθήνα 

(Veterinary Centre of Athens 

Department of Toxicology, Residues and 

Environmental Contaminants, Neapoleos 25, 

153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece) 

A2, A5, A6 (klorpromazin, nitroimidazoler), B1 

(unntatt honning), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, 

B3d, B3e 
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 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης 

Πέλαγος Αρκαδίας 

22100 Τρίπολη 

(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos 

Arkadias, 22100 Tripolis, Greece) 

A6 (kloramfenikol og nitrofuraner), B2c 

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων 

Μ. Μπότσαρη 66 

73100 Χανιά 

(Veterinary Laboratory Chania Μ. Botsari 66, 

73100 Chania, Greece) 

B1 i honning 

Spania Centro Nacional de Alimentación (Agencia 

Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición) 

Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5.1 

28220 Majadahonda (Madrid) 

A1, A3, A4, A5, A6 (kloramfenikol, nitrofuraner og 

dapson), B1, B2f (kortikosteroider, karbadoks, 

olakindoks), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f 

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

Camino del Jau s/n 

18320 Santa Fe (Granada) 

A2, A6 (nitroimidazoler og klorpromazin), B2a, 

B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (unntatt kortikosteroider, 

karbadoks og olakindoks), B3f 

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 

Calle Aguaron 13. 

Carretera de La Coruña, km 10,700 

28023 Madrid 

B3c, B3f 

Frankrike LABERCA — ONIRIS 

Atlanpôle — Site de la Chantrerie — BP 50707 

44307 NANTES Cedex 3 

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glukokortikoider), B3a 

(PCB), B3f 

ANSES — Laboratoire de Fougères 

La Haute Marche — Javené 

BP 90203 

35302 Fougères 

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (unntatt 

glukokortikoider), B3e 

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments de 

Maisons-Alfort 

23 avenue du Général de Gaulle 

94706 Maisons-Alfort Cedex 

B2c, B3a (unntatt PCB), B3b, B3c 

SCL 35- Service commun des laboratoires de 

Rennes 

26 r Antoine Joly 

35000 RENNES 

B3d 
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Kroatia Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 

10000 Zagreb, Republika Hrvatska 

Alle grupper 

Italia Istituto Superiore di Sanità 

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare 

Viale Regina Elena, 299 

00161 Roma 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (unntatt 

dioksiner og PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo 

e del Molise “G. Caporale” 

Via Campo Boario 

64100 TERAMO 

B3a (PCB, dioksiner og dioksinlignende PCB) 

Kypros Γενικό Χημείο του Κράτους 

Υπουργείο Υγείας 

Οδός Κίμωνος 44, 

1451, Λευκωσία Κύπρος 

(General State Laboratory, Ministry of Health, 

Kimonos Street 44, 1451 Nicosia) 

Alle grupper (unntatt fôr) 

Αναλυτικά Εργαστήρια, 

Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία 

(Analytical Laboratories, Department of 

Agriculture, Ministry of Agriculture, Rural 

Development and Environment Loukis Akritas 

Avenue, 1412, Nicosia) 

Alle grupper (bare fôr) 

Latvia Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūts “BIOR” 

Lejupes iela 3 

LV-1076 Rīga 

Alle grupper (unntatt B3d akvakultur) 

Litauen Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos 

vertinimo institutas 

J Kairiūkščio 10, 

LT — 08409 Vilnius 

Alle grupper 

Luxembourg Association momentanée ILVO-CER 

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) - CER 

gruppens (Departementet Santé) 

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) 

Brusselsesteenweg 370 

9090 MELLE 

CER (Departementet Santé) 

Rue du punkt du Jour 8 

6900 MARLOIE 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, 

B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f 
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 Laboratoire National de santé 

Rue Louis Rech, 1 

L-3555 DUDELANGE 

B3c 

Ungarn Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság 

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia 

Laboratórium 

Mester u. 81. 

Hungary 

H-1095 

Budapest 94 

POB 1740 

H-1465 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, 

B2f, B3a (bare dioksiner og PCB), B3c, B3d, B3e, 

B3f 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi 

Igazgatóság 

Budaörsi út 141-145 

Hungary 

H-1118 

Budapest 

B2c, B3a (unntatt dioksiner og PCB), B3b 

Malta Laboratorju Veterinarju Nazzjonali. 

Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja 

Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent u 

Tibdil fil-Klima 

Albertown, Marsa MRS1123 

Malta 

Alle grupper 

Nederland Wageningen UR 

RIKILT Institute of food safety 

Akkermaalsbos 2 

Wageningen 6708WB 

Alle grupper 

Østerrike Österreichische Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit GmbH 

Institut für Lebensmittelsicherheit Wien 

Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und 

Kontaminanten (THKS) 

Spargelfeldstraße 191 

1220 Wien 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, 

B2f (kortikoider, karbadoks og olakindoks) 

Österreichische Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit GmbH 

Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck 

Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik 

(PLMA) 

Technikerstraße 70 

6020 Innsbruck 

B2c, B2f (amitraz), B3a (unntatt dioksiner og PCB), 

B3b, B3f (neonikotinoider) 
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 Umweltbundesamt GmbH 

Spittelauer Lände 5 

1090 Wien 

B3a (dioksiner og PCB) 

Österreichische Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit GmbH 

Geschäftsfeld Ernährungssicherheit 

Institut für Tierernährung und Futtermittel 

Wieningerstraße 8 

4020 Linz 

B3c 

Österreichische Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit GmbH 

Institut für Lebensmittelsicherheit Linz 

Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA) 

Wieningerstraße 8 

4020 Linz 

B3d 

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien 

Henneberggasse 3 

1030 Wien 

B3e 

Polen Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach 

Al. Partyzantów 57 

24-100 Puławy 

Alle grupper 

Portugal Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Veterinária, I.P. (INIAV) 

Quinta do Marquês, Av. da Republica 

2780-157 Oeiras 

Alle grupper (unntatt B3a dioksiner og B3c 

akvakultur og B3d mykotoksiner i melk) 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) 

Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6 

1495-006 Algés 

B3c (akvakultur) 

ASAE — Laboratório de Físico — Química (LFQ) 

Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, 

22, Edifício F — 1.o andar 

1649-038 Lisboa 

B3a (dioksiner), B3d mykotoksiner i melk 

Romania Institute for Hygiene and Veterinary Public Health 

Str. Campul Mosilor nr. 5 sect. 2, 

021201 Bucuresti 

A1, A4, A6 (nitromidazoler, nitrofuraner), B1 

(antibiotika), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a 

(pesticider som inneholder organiske 

klorforbindelser og ikke-dioksinlignende PCB), 

B3b, B3c, B3d, B3e 

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate 

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4, 

300858 Timisoara 

A2, A5, B2d 
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 Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate 

Sos. Mangaliei nr. 78, 

900111 Constanta 

A3, A6 (kloramfenikol) 

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate 

Str. Piata Marasti nr.1, 

400609 Cluj-Napoca 

A6 (dapson), B1 (sulfonamider) 

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate 

Str. Ilioarei nr 16E, sect. 3, 

032125 Bucuresti 

B3a (dioksiner) 

Slovenia Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta 

Nacionalni veterinarski inštitut 

Gerbičeva 60 

1000 Ljubljana 

A1, A3, A4, A5, A6 (unntatt kloramfenikol i urin og 

kloroform i urin), B1, B2a (avermektiner), B2b, 

B2d, B2e, B2f, B3c (unntatt kvikksølv i 

akvakultur), B3d, B3e 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 

Prvomajska 1 

2000 Maribor 

A2, A6 (kloramfenikol i urin og kloroform i urin), 

B2a (benzimidazoler), B2c, B3a, B3b, B3c 

(kvikksølv i akvakultur) 

Slovakia Štátny veterinárny a potravinový ústav — 

Veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15 

Bratislava 842 13 

A1, A3, A4, A5, A6 (nitromidazoler), B2c, B2e, 

B3a, B3b 

Štátny veterinárny a potravinový ústav — 

Veterinárny a potravinový ústav Košice 

Hlinkova 1B 

Košice 040 01 

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d 

Štátny veterinárny a potravinový ústav — 

Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 

Jánoškova 1611/58 

Dolný Kubín 026 01 

A6 (kloramfenikol, nitrofuraner), B1, B2f, B3e 

Finland Finnish Food Safety Authority Evira 

Mustialankatu 3 

00790 Helsinki 

Alle grupper 

Sverige Livsmedelsverket 

Box 622 

751 26 Uppsala 

Alle grupper 
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Det forente 

kongerike 

Agri-Food & Biosciences Institute 

Veterinary Science Division 

Stoney Road 

Stormont 

Belfast BT4 3SD 

Northern Ireland 

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuraner unntatt i 

honning, nitromidazoler), B2b, (nicarbazin), B2f 

Fera Science Ltd 

(FERA) 

Sand Hutton 

York 

YO41 1LZ 

A6 (kloramfenikol, nitrofuraner i honning, dapson). 

B1, B2a, B2b (ionoforer) 

LGC Ltd 

Queens Road 

Teddington 

Middlesex TW11 OLY 

A6 (klorpromazin), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, 

B3d, B3e» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1261 

av 12. juli 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til en alternativ metode for bearbeiding av visse 

typer smeltet fett(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler 

for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter)(1), særlig artikkel 20 nr. 11 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

herunder prosedyrer for vedtakelse av en alternativ bearbeidingsmetode. 

2) Etter en søknad fra vedkommende myndighet i Finland om godkjenning av en alternativ metode for bruk eller disponering 

av animalske biprodukter eller avledede produkter, som nevnt i artikkel 20 i forordning (EF) nr. 1069/2009, offentliggjorde 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en vitenskapelig uttalelse om bruk av en kontinuerlig 

flertrinnsprosess for katalytisk hydrobehandling til bearbeiding av smeltet animalsk fett (kategori 1)(3). Denne metoden kan 

brukes til framstilling av fornybar diesel, fornybart jetdrivstoff, fornybar propan og fornybar bensin. Denne metoden er blitt 

vurdert av EFSA som en sikker alternativ metode for bearbeiding av smeltet fett i kategori 1, og produktene kan betegnes 

som sluttpunktet i produksjonskjeden. 

3) Vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

4) Avledede produkter fra bearbeiding av kategori 1- og kategori 2-materiale skal merkes permanent for å sikre sporbarhet og 

hindre at de kommer inn i næringsmiddel- og fôrkjeden. I vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 142/2011 er det fastsatt krav 

til merking av slike avledede produkter. I samsvar med kapittel V nr. 3 bokstav e) i vedlegg VIII til nevnte forordning er det 

imidlertid ikke påkrevd å merke fornybare drivstoffer som nevnt i forordningens vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2 punkt J. 

5) Ettersom bearbeiding av smeltet animalsk fett (kategori 1) ved hjelp av flertrinnsprosessen med katalytisk hydrobehandling 

reduserer risikoen for dyrs og menneskers helse like effektivt som metoden omhandlet i kapittel IV avsnitt 2 punkt J i 

vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, bør også den metoden fritas fra merkingskravene ved at det tilføyes en 

henvisning til den i forordningens vedlegg VIII kapittel V nr. 3 bokstav e). 

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

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

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 13.7.2017, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 

12.12.2019, s. 7. 

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

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

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

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

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

(3) EFSA Journal 2015;13(11):4307. 

2020/EØS/40/02 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 3 i forordning (EU) nr. 142/2011 skal ny bokstav k) lyde: 

«k) fornybar diesel, fornybart jetdrivstoff, fornybar propan og fornybar bensin som oppfyller de særlige kravene til 

produkter fra flertrinnsprosessen med katalytisk hydrobehandling for framstilling av fornybare drivstoffer som 

omhandlet i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 3 nr. 2 bokstav f).» 

Artikkel 2 

Vedlegg IV og VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 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. 

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

Utferdiget i Brussel 12. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg IV og VIII til forordning (EF) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg IV kapittel IV gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt 1 nr. 1 skal bokstav d) lyde: 

«d) fornybare drivstoffer framstilt av smeltet fett fra kategori 1- og kategori 2-materiale i samsvar med punkt J og L.» 

b) I avsnitt 2 skal nytt punkt L lyde: 

«L. Flertrinnsprosess med katalytisk hydrobehandling for framstilling av fornybare drivstoffer 

1. Utgangsmaterialer 

Til denne prosessen kan følgende materialer brukes: 

a) Smeltet fett som er framstilt av kategori 1-materiale, og som er bearbeidet med bearbeidingsmetode 1 

(trykksterilisering). 

b) Smeltet fett og fiskeolje som er i samsvar med punkt J nr. 1 bokstav a) i dette avsnitt. 

2. Bearbeidingsmetode 

a) Det smeltede fettet skal gjennomgå en forbehandling som minst omfatter bleking av utgangsmaterialet, 

herunder smeltet fett, med syre i nærvær av blekejord samt etterfølgende fjerning av den brukte blekejorden 

og uløselige urenheter ved filtrering. 

Før denne behandlingen kan smeltet fett avslimes med syre og/eller kaustisk løsning for å fjerne urenheter 

fra det smeltede fettet ved at det dannes slim som senere fraskilles ved sentrifugering. 

b) De forbehandlede materialene skal gjennomgå en hydrobehandlingsprosess som består av et trinn med 

katalytisk hydrobehandling, et strippingstrinn og deretter et isomeriseringstrinn. 

Materialene skal utsettes for et trykk på minst 30 bar ved en temperatur på minst 265 °C i minst 

20 minutter.» 

c) I avsnitt 3 nr. 2 skal ny bokstav f) lyde: 

«f) Materiale som oppstår gjennom flertrinnsprosessen med katalytisk hydrobehandling for framstilling av fornybare 

drivstoffer, kan 

i) dersom det gjelder fornybar diesel, fornybart jetdrivstoff, fornybar propan og fornybar bensin som oppstår 

gjennom prosessen, brukes som drivstoff uten begrensninger i henhold til denne forordning (sluttpunkt), 

ii) dersom det gjelder slam fra avslimingen og brukt blekejord fra forbehandlingsprosessen nevnt i avsnitt 2 punkt 

L nr. 2 bokstav a), 

— disponeres i samsvar med artikkel 12 bokstav a) eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

— disponeres ved nedgraving på en godkjent fyllplass, 

— omdannes til biogass, forutsatt at råtnerestene fra omdanningen til biogass disponeres ved avfalls-

forbrenning, samforbrenning eller nedgraving på en godkjent fyllplass, 

— brukes for tekniske formål som nevnt i artikkel 36 bokstav a) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009.» 

2) I vedlegg VIII kapittel V nr. 3 skal bokstav e) lyde: 

«e) fornybare drivstoffer framstilt av smeltet fett fra kategori 1- og kategori 2-materiale, i samsvar med vedlegg IV 

kapittel IV avsnitt 2 punkt J og L.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1262 

av 12. juli 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av gjødsel fra produksjonsdyr som brensel i 

forbrenningsanlegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler 

for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter)(1), særlig artikkel 15 nr. 1 bokstav e) og artikkel 27 bokstav i), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2) fastsetter regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1069/2009, 

herunder parametere for disponering av animalske biprodukter samt for sikker behandling, omdanning eller bearbeiding 

av animalske biprodukter til avledede produkter. 

2) I samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 er forbrenning som definert i nr. 41 i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 142/2011 en av prosessene for disponering av animalske biprodukter, herunder gjødsel. 

3) I artikkel 6 i forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes reglene for godkjenning av forbrenningsanlegg som bruker 

animalske biprodukter som brensel. Nr. 8 i nevnte artikkel bør endres for å gi rom for bruk av gjødsel fra alle slags 

produksjonsdyr som brensel. 

4) Gjødsel fra produksjonsdyr kan utgjøre en bærekraftig kilde til brensel til bruk ved forbrenning, forutsatt at forbrennings-

prosessen oppfyller særlige krav om effektivt å redusere de skadevirkningene på dyrs og menneskers helse og på miljøet 

som slik bruk medfører. Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 592/2014(3) ble det innført krav i forbindelse med bruk av 

fjørfegjødsel som brensel i forbrenningsanlegg. Forordningen fastsetter allmenne krav til alle anlegg som bruker animalske 

biprodukter eller avledede produkter som brensel, og særlige krav med hensyn til type drivstoff og type forbrenningsanlegg. 

Gjødsel fra andre produksjonsdyr enn fjørfe kan nå også brukes som brensel i forbrenningsanlegg med en samlet nominell 

termisk effekt på høyst 50 MW, på samme vilkår som fastsatt for forbrenning av fjørfegjødsel, herunder utslipps-

grenseverdiene og overvåkingskravene. 

5) Driftsansvarlige for forbrenningsanlegg der det brukes gjødsel fra produksjonsdyr som brensel, bør treffe nødvendige 

hygienetiltak for å hindre spredning av mulige sykdomsframkallende stoffer. I denne sammenheng bør slike anlegg 

oppfylle de allmenne kravene i forbindelse med bruk av animalske biprodukter og avledede produkter som brensel, som 

er fastsatt i kapittel IV i vedlegg III til forordning (EU) nr. 142/2011, og de særlige kravene til visse typer av anlegg og 

brensler som kan brukes til forbrenning, som fastsettes ved denne forordning. 

6) Forbrenning av gjødsel fra planteetere gir på grunn av gjødselens sammensetning høyere utslipp av partikler enn 

forbrenning av fjørfegjødsel. For å løse dette problemet bør denne forordning fastsette mer fleksible utslippsgrenseverdier 

for partikler for svært små forbrenningsanlegg, for å muliggjøre disponering av gjødsel som ellers ikke ville kunne brukes 

som brensel til forbrenning. 

7) På samme måte bør denne forordning gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å gi eksisterende forbrennings-

anlegg en overgangsperiode for å oppfylle kravene om kontrollert temperaturstigning i gassen, forutsatt at slike 

utslipp ikke innebærer risiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet. Regelverket om animalske biprodukter 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 13.7.2017, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 

12.12.2019, s. 7. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 

om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om gjennomføring av 

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

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

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 592/2014 av 3. juni 2014 om endring av forordning (EF) nr. 142/2011 med hensyn til 

bruk av animalske biprodukter og avledede produkter som brensel i forbrenningsanlegg (EUT L 165 av 4.6.2014, s. 33). 
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hindrer ikke medlemsstatene i å anvende de relevante beregningsreglene for utslippsgrenseverdier som er fastsatt i 

miljøregelverket, når gjødsel fra produksjonsdyr forbrennes sammen med annet brensel eller avfall. 

8) I vedlegg XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 er det fastsatt særlige krav som gjelder ved offentlige kontroller. Etter at 

det ved denne forordning innføres krav i forbindelse med forbrenning av gjødsel fra produksjonsdyr som brensel, bør 

disse særlige kravene også gjelde denne prosessen. 

9) Vedlegg III og XVI til forordning (EF) nr. 142/2011 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 

I forordning (EU) nr. 142/2011 skal artikkel 6 nr. 8 lyde: 

«8. Ved bruk av gjødsel fra produksjonsdyr som brensel til forbrenning som fastsatt i vedlegg III kapittel V får følgende 

regler anvendelse i tillegg til dem som er nevnt i nr. 7 i denne artikkel: 

a) Søknaden om godkjenning som den driftsansvarlige inngir til vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 nr. 1 

bokstav d) i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal inneholde dokumentasjon som er sertifisert av vedkommende myndighet 

eller av en yrkesorganisasjon som er godkjent av vedkommende myndigheter i medlemsstaten, på at forbrenningsanlegget 

der gjødselen fra produksjonsdyr brukes som brensel, fullt ut oppfyller kravene fastsatt i kapittel V punkt B nr. 3, 4 og 5 i 

vedlegg III til denne forordning, uten at det berører muligheten for medlemsstatens vedkommende myndigheter til å tillate 

at visse bestemmelser fravikes i samsvar med vedlegg III kapittel V punkt C nr. 4. 

b) Framgangsmåten for godkjenning fastsatt i artikkel 44 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal ikke avsluttes før 

vedkommende myndighet eller en yrkesorganisasjon godkjent av nevnte myndighet har utført minst to etterfølgende 

kontroller, hvorav den ene uanmeldt, i løpet av de første seks månedene forbrenningsanlegget er i drift, herunder de 

nødvendige målinger av temperatur og utslipp. Når resultatene av disse kontrollene har vist at kravene i kapittel V punkt B 

nr. 3, 4 og 5 og, dersom det er relevant, punkt C nr. 4 i vedlegg III til denne forordning er oppfylt, kan fullstendig 

godkjenning gis.» 

Artikkel 2 

Vedlegg III og XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 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. 

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

Utferdiget i Brussel 12. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg III kapittel V skal nytt punkt C lyde: 

«C. Forbrenningsanlegg der annen gjødsel fra produksjonsdyr enn fjørfegjødsel omhandlet i punkt B brukes som 

brensel til forbrenning 

1. Type anlegg: 

Forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på høyst 50 MW. 

2. Utgangsmateriale: 

Utelukkende annen gjødsel fra produksjonsdyr enn fjørfegjødsel omhandlet i punkt B, som skal brukes som 

brensel til forbrenning i samsvar med kravene fastsatt i nr. 3. 

Andre animalske biprodukter eller avledede produkter skal ikke brukes som brensel i forbrenningsanlegg som 

nevnt i nr. 1. Annen gjødsel fra produksjonsdyr enn fjørfegjødsel omhandlet i punkt B, som er framstilt utenfor 

driftsenheten, bør ikke komme i kontakt med produksjonsdyr. 

3. Metode: 

Forbrenningsanlegg der annen gjødsel fra produksjonsdyr enn fjørfegjødsel omhandlet i punkt B brukes som 

brensel, skal oppfylle kravene fastsatt i punkt B nr. 3, 4 og 5. 

4. Unntak og overgangsperiode: 

Medlemsstatens vedkommende myndighet med ansvar for miljøspørsmål kan 

a) som unntak fra punkt B nr. 3 bokstav b) ii) gi forbrenningsanlegg som er i drift 2. august 2017, en ytterligere 

frist på høyst seks år til å oppfylle kravene i kapittel IV avsnitt 2 nr. 2 første ledd i vedlegg III til denne 

forordning, 

b) som unntak fra punkt B nr. 4 tillate utslipp av partikler i en mengde på høyst 50 mg/m3, forutsatt at 

forbrenningsanleggenes samlede nominelle termiske effekt ikke overstiger 5 MW, 

c) som unntak fra punkt B nr. 3 bokstav b) i) tillate manuell plassering av gjødsel fra hest som brensel i 

forbrenningskammeret når samlet nominell termisk effekt ikke overstiger 0,5 MW.» 

2) I vedlegg XVI kapittel III skal avsnitt 12 lyde: 

«Avsnitt 12 

Offentlig kontroll med hensyn til anlegg som er godkjent for forbrenning av animalske biprodukter 

Vedkommende myndighet skal foreta dokumentkontroller i samsvar med framgangsmåtene nevnt i artikkel 6 nr. 7 og 8 ved 

godkjente anlegg som omhandlet i vedlegg III kapittel V.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/736 

av 26. april 2017 

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

godkjenning av Slovenias nasjonale program for bekjempelse av klassisk skrapesyke(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særlig kapittel A avsnitt A nr. 3.1 

bokstav b) i vedlegg VIII, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) Artikkel 15 i forordning (EF) nr. 999/2001 fastsetter at omsetning og eventuell eksport av storfe, sauer eller geiter, og 

sæd, embryoer og egg fra disse skal være underlagt vilkårene fastsatt i vedlegg VIII til nevnte forordning. Kapittel A 

avsnitt A nr. 3.1 bokstav a) i nevnte vedlegg fastsetter at en medlemsstat som har et nasjonalt program for bekjempelse 

av klassisk skrapesyke («nasjonalt program») som dekker hele dens territorium, kan framlegge sitt nasjonale program 

for Kommisjonen for godkjenning. I henhold til nr. 3.1 bokstav b) i nevnte avsnitt kan Kommisjonen godkjenne det 

nasjonale programmet dersom det oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 3.1 bokstav a) i nevnte avsnitt. I nr. 3.2 i nevnte 

avsnitt angis de medlemsstatene hvis nasjonale programmer er blitt godkjent. 

3) Den 13. september 2016 framla Slovenia en anmodning for Kommisjonen om godkjenning av sitt nasjonale program. Etter 

anmodninger om ytterligere opplysninger framla Slovenia 8. januar 2017 et endret nasjonalt program, som inneholdt 

presiseringer og ytterligere opplysninger om visse aspekter ved programmet. Det endrede nasjonale programmet bør 

godkjennes, ettersom det oppfyller kriteriene fastsatt i kapittel A avsnitt A nr. 3.1 bokstav a) i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001. 

4) Kapittel A avsnitt A nr. 3.2 i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 999/2001 bør derfor endres for å tilføye Slovenia på 

listen over medlemsstater med godkjente nasjonale programmer. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 skal kapittel A avsnitt A nr. 3.2 lyde: 

«3.2. Følgende medlemsstaters nasjonale programmer for bekjempelse av skrapesyke godkjennes herved: 

— Danmark, 

— Slovenia.» 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 27.4.2017, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 

av 12.12.2019, s. 9. 

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, 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. 

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

Utferdiget i Brussel 26. april 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2017/1396 

av 26. juli 2017 

om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Polen og visse regionar i Det 

sameinte kongeriket 

[meld under nummeret K(2017) 5140](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 

bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særleg artikkel 5 nr. 2 tredje leddet, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett at medlemsstatar, tredjestatar eller regionar i desse statane (statar eller 

regionar) skal klassifiserast i éin av tre kategoriar med omsyn til statusen for bovin spongiform encefalopati (BSE): 

svært liten BSE-risiko, kontrollert BSE-risiko og ikkje-fastsett BSE-risiko. 

2) I artikkel 5 nr. 2 tredje leddet i forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett at dersom Verdsdyrehelseorganisasjonen 

(OIE) har oppført ein søkjarstat i ein av dei tre kategoriane for BSE-status, kan det takast avgjerd om ei ny vurdering av 

kategoriseringa til Unionen. 

3) Vedlegget til kommisjonsvedtak 2007/453/EF(2) inneheld ei liste der statar eller regionar er oppførte i høve til BSE-

risikoen sin. Polen og Det sameinte kongeriket er for tida oppførte under bokstav B i den lista, under statar eller regionar 

med ein kontrollert BSE-risiko. 

4) Verdsdyrehelseorganisasjonen (OIE) spelar ei leiande rolle når det gjeld inndelinga av medlemsstatar og soner i 

kategoriar på grunnlag av BSE-risikoen deira, i samsvar med føresegnene i OIEs helseregelverk for landdyr(3). 

5) Den 23. mai 2017 vedtok OIEs verdsforsamling av delegatar resolusjon nr. 26 om sannkjenning av risikostatus for bovin 

spongiform encefalopati hjå medlemsstatar(4), med sikte på ikraftsetjing 26. mai 2017. Den resolusjonen sannkjende at 

Polen og to soner i Det sameinte kongeriket, dvs. Nord-Irland og Skottland, har svært liten BSE-risiko. 

6) Lista over statar eller regionar i vedlegget til vedtak 2007/453/EF bør difor endrast slik at Polen, Nord-Irland og 

Skottland vert oppførte under bokstav A under statar eller regionar med svært liten BSE-risiko. 

7) Vedlegget til vedtak 2007/453/EF bør difor endrast. 

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

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2007/453/EF vert bytt ut med teksta i vedlegget til denne avgjerda.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 28.7.2017, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 

av 12.12.2019, s. 9. 

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

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

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

(3) http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

(4) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2017_A_RESO_R21_BSE.pdf 
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Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 26. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Vedlegget til vedtak 2007/453/EF skal lyde: 

«VEDLEGG 

LISTE OVER STATAR ELLER REGIONAR 

A. Statar eller regionar med ein svært liten BSE-risiko 

Medlemsstatar 

— Belgia 

— Bulgaria 

— Tsjekkia 

— Danmark 

— Tyskland 

— Estland 

— Kroatia 

— Italia 

— Kypros 

— Latvia 

— Litauen 

— Luxembourg 

— Ungarn 

— Malta 

— Nederland 

— Austerrike 

— Polen 

— Portugal 

— Romania 

— Slovenia 

— Slovakia 

— Spania 

— Finland 

— Sverige 

Regionar i medlemsstatane 

— Nord-Irland 

— Skottland 

Statane i Det europeiske frihandelssambandet (EFTA) 

— Island 

— Liechtenstein 

— Noreg 

— Sveits 
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Tredjestatar 

— Argentina 

— Australia 

— Brasil 

— Chile 

— Colombia 

— Costa Rica 

— India 

— Israel 

— Japan 

— Namibia 

— New Zealand 

— Panama 

— Paraguay 

— Peru 

— Singapore 

— Sambandsstatane 

— Uruguay 

B. Statar eller regionar med ein kontrollert BSE-risiko 

Medlemsstatar 

— Irland 

— Hellas 

— Frankrike 

— Det sameinte kongeriket bortsett frå regionane Nord-Irland og Skottland 

Tredjestatar 

— Canada 

— Mexico 

— Nicaragua 

— Sør-Korea 

— Taiwan 

C. Statar eller regionar som det ikkje er fastsett BSE-risiko for 

— Statar eller regionar som ikkje er oppførte under bokstav A eller B.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1896 

av 17. oktober 2017 

om godkjenning av et preparat av endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) og endo-1,4-betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus niger (NRRL 25541) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

slaktekyllinger, verpehøner, slaktesvin, mindre utbredte fjørfearter og mindre utbredte arter av 

slaktesvin og om endring av forordning (EF) nr. 255/2005 og oppheving av forordning  

(EF) nr. 668/2003 (innehaver av godkjenningen: Andrés Pintaluba S.A.)(*) 

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 slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) og endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus 

niger (NRRL 25541) ble godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med direktiv 70/524/EØF som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for slaktekyllinger ved kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2003(3) og som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

verpehøner ved kommisjonsforordning (EF) nr. 255/2005(4). Preparatet ble deretter oppført i registeret over 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 sammenholdt med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt en søknad 

om ny vurdering av preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) og endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Aspergillus niger (NRRL 25541) som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger og verpehøner, og i 

samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, om godkjenning av bruk for slaktesvin og mindre utbredte arter av fjørfe og 

svin, med anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». Søknaden 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 11. juli 2013(5) og 

25. januar 2017(6) med at preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) og endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Aspergillus niger (NRRL 25541) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 267 av 18.10.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 

av 12.12.2019, s. 11. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2003 av 11. april 2003 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 96 av 

12.4.2003, s. 14). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 255/2005 av 15. februar 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 45 

av 16.2.2005, s. 3). 

(5) EFSA Journal 2013; 11(8):3322. 

(6) EFSA Journal 2017; 15(3):4706. 

2020/EØS/40/06 
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eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at bruk av preparatet kan forbedre de 

avlstekniske parametrene hos slaktekyllinger, verpehøner og slaktesvin. Myndigheten anså videre at virkemåten til 

enzymene i tilsetningsstoffet kan anses å være den samme hos mindre utbredte arter av fjørfe og svin, og at 

konklusjonene om virkningen hos slaktekyllinger, verpehøner og slaktesvin dermed kan ekstrapoleres til mindre 

utbredte arter av fjørfe og mindre utbredte arter av svin til oppfôring. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige 

krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om metoden 

for analyse av fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) og endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt 

av Aspergillus niger (NRLL 25541) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

6) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig anvendelse, bør 

det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen 

medfører. 

7) Forordning (EF) nr. 255/2005 bør derfor endres. Forordning (EF) nr. 668/2003 bør oppheves. 

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 

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

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

Artikkel 2 

Endringer av forordning (EF) nr. 255/2005 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 255/2005 utgår post E 1601 om endo-1,3(4)-betaglukanase EC 3.2.1.6 og endo-1,4-

betaxylanase EC 3.2.1.8. 

Artikkel 3 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 668/2003 oppheves. 

Artikkel 4 

Overgangstiltak 

Preparatet angitt i vedlegget og fôr som inneholder dette preparatet og er framstilt og merket før 7. mai 2018 i samsvar med 

reglene som gjaldt før 7. november 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 5 

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 17. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler. 

4a1601 Andrés 

Pintaluba 

S.A. 

Endo-1,3(4)-

betaglukanase EC 

3.2.1.6 

og endo-1,4-

betaxylanase EC 

3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,3(4)-betaglukanase 

(EC 3.2.1.6) og endo-1,4-betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus 

niger (NRRL 25541) med en aktivitet 

på minst: endo-1,3(4)-betaglukanase 

1 100 U(1)/g og endo-1,4-betaxylanase 

1 600 U(2)/g. 

(fast form) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) 

og endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Aspergillus niger (NRRL 

25541). 

Analysemetode(3) 

For beskrivelse i tilsetningsstoffet og 

premiksene av 

— aktivitet av endo-1,3(4)-betaglu-

kanase: kolorimetrisk metode som 

måler mengden reduserende 

sukker (glukoseekvivalenter) som 

frigjøres ved endo-1,3(4)-betaglu-

kanases virkning på byggbetag-

lukansubstrat ved forekomst av 

3,5-dinitrosalicylsyre (DNS), 

slaktekyllinger 

Verpehøner 

slaktesvin 

Mindre utbredte 

arter av fjørfe 

Mindre utbredte 

arter av 

slaktesvin 

— Endo-1,3(4)-

betaglu-

kanase: 138 U 

Endo-1,4-

betaxylanase: 

200 U 

— 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de drifts-

ansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske 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 til-

setningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder øye- og 

hudvern og åndedrettsvern. 

7.11.2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   — aktivitet av endo-1,4-beta-

xylanase: kolorimetrisk metode 

som måler mengden reduserende 

sukker (glukoseekvivalenter) som 

frigjøres ved endo-1,4-beta-

xylanases virkning på hav-

rexylanasesubstrat ved forekomst 

av 3,5-dinitrosalicylsyre (DNS). 

For beskrivelse i fôret av 

— aktivitet av endo-1,3(4)-betaglu-

kanase: kolorimetrisk metode som 

måler mengden depolymeriserte 

løselige fragmenter som frigis ved 

virkningen av endo-1,3(4)-betag-

lukanase på azo-bygglukan, 

— aktivitet av endo-1,4-beta-

xylanase: kolorimetrisk metode 

som måler mengden depoly-

meriserte løselige fragmenter som 

frigis ved virkningen av endo-1,4-

betaxylanase på azo-xylan. 

      

(1) 1 U (enhet) endo-1,3(4)-betaglukanase er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra havre per minutt ved pH 4,0 og 30 °C. 

(2) 1 U (enhet ) endo-1,4-betaxylanase er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havre per minutt ved pH 4,0 og 30 °C. 

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

 



18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/29 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1903 

av 18. oktober 2017 

om godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 og 

Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) 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 slik godkjenning. 

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

Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 og Lactobacillus rhamnosus DSM 29226. 

Søknadene inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

3) Søknadene gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av preparatene av Pediococcus parvulus 

DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 og Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 som tilsetningsstoffer i fôrvarer 

for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 

6. desember 2016(2) og 24. januar 2017(3)(4) med at preparatene av Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus 

casei DSM 28872 og Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at disse preparatene 

har potensial til å forbedre produksjonen av ensilasje tilberedt av fôr som det er lett eller moderat vanskelig å ensilere, 

ved å redusere tap av tørrstoff og bedre bevare protein. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også bekreftet rapportene om metoden for analyse 

av fôrtilsetningene som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatene av Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 og Lactobacillus 

rhamnosus DSM 29226 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Bruk av disse preparatene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 269 av 19.10.2017, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 

12.12.2019, s. 11. 

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

(2) EFSA Journal 2017; 15(1):4673. 

(3) EFSA Journal 2017; 15(3):4702. 

(4) EFSA Journal 2017; 15(3):4703. 

2020/EØS/40/07 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
KDE tilsetningsstoff/kg 

ferskt materiale 

Teknologiske tilsetningsstoffer: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k21014 Pediococcus 

parvulus 

DSM 28875 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Pediococcus parvulus 

DSM 28875 som inneholder minst 

1 × 1011 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Pediococcus 

parvulus 

DSM 28875 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: plate-

spredningsmetoden (EN 

15786:2009). 

Identifikasjon av tilsetningsstoffet: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

2. Laveste innhold av tilsetningsstoffet når det ikke 

brukes sammen med andre mikroorganismer 

som tilsetningsstoff i ensilasje: 5 × 107 KDE/kg 

ferskt materiale som det er lett eller moderat 

vanskelig å ensilere(2). 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og organisatoriske tiltak for 

å håndtere mulige risikoer ved bruk. Dersom 

disse risikoene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern. 

8. november 

2027 

1k20755 Lactobacillus 

casei 

DSM 28872 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus casei 

DSM 28872 som inneholder minst 

1 × 1011 KDE/g tilsetningsstoff. 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

2. Laveste innhold av tilsetningsstoffet når det ikke 

brukes sammen med andre mikroorganismer 

som tilsetningsstoff i ensilasje: 5 × 107 KDE/kg 

ferskt materiale som det er lett eller moderat 

vanskelig å ensilere(2). 

8. november 

2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
KDE tilsetningsstoff/kg 

ferskt materiale 

  Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

casei 

DSM 28872 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: plate-

spredningsmetoden med bruk av 

MSR-agar (EN 15787). 

Identifikasjon av tilsetningsstoffet: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

    3. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og organisatoriske tiltak for 

å håndtere mulige risikoer ved bruk. Dersom 

disse risikoene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern. 

 

1k20756 Lactobacillus 

rhamnosus 

DSM 29226 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus rhamnosus 

DSM 29226 som inneholder minst 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

rhamnosus 

DSM 29226 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

2. Laveste innhold av tilsetningsstoffet når det ikke 

brukes sammen med andre mikroorganismer 

som tilsetningsstoff i ensilasje: 5 × 107 KDE/kg 

ferskt materiale som det er lett eller moderat 

vanskelig å ensilere(2). 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og organisatoriske tiltak for 

å håndtere mulige risikoer ved bruk. Dersom 

disse risikoene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern. 

8. november 

2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
KDE tilsetningsstoff/kg 

ferskt materiale 

  Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: plate-

spredningsmetoden med bruk av 

MSR-agar (EN 15787). 

Identifikasjon av tilsetningsstoffet: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

      

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

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

(EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1904 

av 18. oktober 2017 

om godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

slaktekyllinger og livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)(*) 

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 slik godkjenning. 

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

Bacillus licheniformis DSM 28710. Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til 

artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av preparatet av Bacillus licheniformis 

DSM 28710 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger og livkyllinger. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 18. oktober 2016(2) 

med at preparatet av Bacillus licheniformis DSM 28710 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på 

menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, at det kan forbedre forholdet mellom fôrinntak og vektøkning hos 

slaktekyllinger, og at denne konklusjonen kan utvides til også å gjelde livkyllinger. Myndigheten anser ikke at det er behov 

for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om 

metoden for analyse av fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av Bacillus licheniformis (DSM 28710) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 

i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 269 av 19.10.2017, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 

12.12.2019, s. 11. 

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

(2) EFSA Journal 2016;14(11):4615. 

2020/EØS/40/08 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1828 Huvepharma 

NV 

Bacillus 

licheniformis 

DSM 28710 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Bacillus licheniformis 

DSM 28710 

som inneholder minst 3,2 × 109 

KDE/g tilsetningsstoff. 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige sporer av Bacillus 

licheniformis DSM 28710 

Analysemetode(1) 

Telling av Bacillus licheniformis 

DSM 28710 i tilsetningsstoffet, 

premikser og fôrvarer: 

platespredningsmetoden (EN 

15784). 

Identifikasjon av Bacillus 

licheniformis DSM 28710: 

identifikasjon: pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE). 

Slaktekyllinger 

Livkyllinger 

— 1,6 × 109 — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Kan brukes i fôrvarer som inne-

holder følgende godkjente kok-

sidiostatika: dekokinat, diclazuril, 

halofuginon, nicarbazin, robe-

nidinhydroklorid, lasalocid-A-

natrium, maduramicinammonium, 

monensinnatrium, narasin eller 

salinomycinnatrium. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige 

for fôrforetakene fastsette drifts-

rutiner og organisatoriske tiltak for 

å håndtere mulige risikoer ved 

bruk. Dersom disse risikoene ikke 

kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

hud- og øyevern. 

8. november 

2027 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1905 

av 18. oktober 2017 

om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for oppfôringskyllinger og mindre utbredte arter av slaktefjørfe (innehaver av godkjenningen: Danstar 

Ferment AG, representert ved Lallemand SAS)(*) 

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 slik godkjenning. 

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

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold 

til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av Saccharomyces cerevisiae 

CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger og mindre utbredte slaktefjørfe. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 6. desember 

2016(2) med at Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning 

på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at det ved bruk i fôr til fjørfe effektivt reduserer forurensning av 

skrotter med Salmonella spp. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet 

er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen som er 

framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

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

til denne forordning. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

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

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 269 av 19.10.2017, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 

av 12.12.2019, s. 11. 

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

(2) EFSA Journal 2017;15(1):4674. 

2020/EØS/40/09 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (reduksjon av salmonellaforurensning av skrotter gjennom redusert forekomst i 

avføring). 

4d1703 Danstar Ferment 

AG, representert 

ved Lallemand 

SAS 

Saccharomyces 

cerevisiae 

CNCM I-1079 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Saccharomyces 

cerevisiae CNCM I-1079 som 

inneholder minst 

— 2 × 1010 KDE/g tilsetnings-

stoff (ikke-overtrukket form), 

— 1 × 1010 KDE/g tilsetnings-

stoff (overtrukket form). 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige celler av 

Saccharomyces cerevisiae CNCM 

I-1079 

Analysemetode(1) 

Telling ved platesprednings-

metoden ved bruk av gjæreks-

traktagar med kloramfenikol-

glukose (EN 15789:2009) 

Identifikasjon: polymerasekjedere-

aksjon (PCR) 

Slaktekyllinger 

Mindre utbredte 

slaktefjørfearter 

— 1 × 109 — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

8. november 

2027 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1906 

av 18. oktober 2017 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset 

(IMI SD135) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger og mindre utbredte arter av fjørfe ment for 

egglegging (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)(*) 

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 slik godkjenning. 

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

endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135). Søknaden inneholdt de 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av endo-1,4-betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger 

og mindre utbredte arter av fjørfe ment for egglegging. 

4) Preparatet ble allerede godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer for en periode på ti år ved Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 2015/1043(2) for slaktekyllinger, slaktekalkuner, verpehøner og mindre utbredte arter av 

slaktefjørfe og eggleggende fjørfe, avvente smågriser og slaktesvin. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 25. januar 2017(3) 

med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) 

under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

Myndigheten fastslo videre at tilsetningsstoffet anses effektivt for livkyllinger og mindre utbredte arter av fjørfe ment 

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

omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen som er framlagt av 

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

6) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI 

SD135) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av 

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

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 269 av 19.10.2017, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 

12.12.2019, s. 11. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1043 av 30. juni 2015 om godkjenning av preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 

3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner, 

verpehøner, avvente smågriser, oppfôringssvin og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging, og om endring av forordning (EF) 

nr. 2148/2004, (EF) nr. 828/2007 og (EF) nr. 322/2009 (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV) (EUT L 167 av 1.7.2015, s. 63). 

(3) EFSA Journal 2017;15(2):4708. 

2020/EØS/40/10 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler. 

4a1617 Huvepharma 

NV 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) framstilt av 

Trichoderma citrinoviride Bisset 

(IMI SD135) med en aktivitet på 

minst 6 000 EPU(1)/g 

(fast og flytende form) 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

endo-1,4-betaxylanase (EC 

3.2.1.8) framstilt av Trichoderma 

citrinoviride Bisset (IMI SD135) 

Analysemetode(2) 

Til karakterisering av aktiviteten 

til endo-1,4-betaxylanase: 

Kolorimetrisk metode som måler 

det vannløselige fargestoffet som 

frigis ved hjelp av endo-1,4-β-

xylanase fra hvetearabinoxylan-

substrater kryssbundet med azurin. 

Livkyllinger 

Mindre 

utbredte arter 

av fjørfe 

oppdrettet for 

egglegging 

— 1 500 EPU  1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige 

for fôrforetakene fastsette drifts-

rutiner og organisatoriske tiltak for 

å håndtere mulige risikoer ved 

bruk. Dersom disse risikoene ikke 

kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

øye- og hudvern og åndedretts-

vern. 

8. november 

2027 

(1) 1 EPU er den mengden enzym som frigir 0,0083 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra xylan fra havreagner per minutt ved pH 4,7 og 50 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1907 

av 18. oktober 2017 

om godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum (KKP/593/p og KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri 

(KKP/907/p) som tilsetningsstoff i fôrvarer for storfe og sau(*) 

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 slik godkjenning. 

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

stammer av Lactobacillus plantarum (KKP/593/p og KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri (KKP/907/p). Søknaden 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av preparatet av Lactobacillus plantarum 

(KKP/593/p og KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) som tilsetningsstoff i fôrvarer for storfe og sau. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 4. desember 2013(2) 

med at preparatet av Lactobacillus plantarum (KKP/593/p og KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) under 

de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten 

konkluderte også med at det berørte preparatet har potensial til å forbedre produksjonen av ensilasje fra fôr som det er lett, 

moderat vanskelig eller vanskelig å ensilere. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at 

produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen 

som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatene av Lactobacillus plantarum (KKP/593/p og KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri 

(KKP/907/p) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av 

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

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

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

Artikkel 2 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 269 av 19.10.2017, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 

12.12.2019, s. 11. 

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

(2) EFSA Journal 2014; 12(1):3529. 

2020/EØS/40/11 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjenningsp

eriodens utløp KDE tilsetningsstoff/kg ferskt 

materiale 

Teknologiske tilsetningsstoffer: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k20754 Lactobacillus 

plantarum KKP/593/p 

Lactobacillus 

plantarum KKP/788/p 

Lactobacillus buchneri 

KKP/907/p 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus plantarum 

KKP/593/p, Lactobacillus plantarum 

KKP/788/p og Lactobacillus buchneri 

KKP/907/p som inneholder minst 1 × 

109 KDE/g tilsetningsstoff, i forholdet 

4:4:1 (Lactobacillus plantarum KKP/ 

593/p: Lactobacillus plantarum KKP/ 

788/p: Lactobacillus buchneri KKP/ 

907/p) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

plantarum KKP/593/p, Lactobacillus 

plantarum KKP/788/p og Lacto-

bacillus buchneri KKP/907p. 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: platespred-

ningsmetoden med bruk av MRS-agar 

(EN 15787). 

Identifikasjon av tilsetningsstoffet: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Storfe 

Sau 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis 

vilkårene for lagring og stabilitet. 

2. Laveste innhold av tilsetningsstoffet 

når det ikke brukes sammen med 

andre mikroorganismer som til-

setningsstoff i ensilasje: 1 × 108 

KDE/kg ferskt materiale. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige 

for fôrforetakene fastsette drifts-

rutiner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et mini-

mum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

8. november 

2027 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1914 

av 19. oktober 2017 

om godkjenning av salinomycinnatrium (Sacox 120 microGranulate og Sacox 200 microGranulate) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger og livkyllinger og om oppheving av forordning  

(EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004 (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)(*) 

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 artikkel 13 nr. 3, 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 slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) ble godkjent for bruk i ti år i samsvar med direktiv 70/524/EØF 

som et tilsetningsstoff for livkyllinger ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2003(3) og for slaktekyllinger ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1463/2004(4). Tilsetningsstoffet ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i 

fôrvarer som et eksisterende produkt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 sammenholdt med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt en søknad om 

ny vurdering av salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

slaktekyllinger og livkyllinger. I samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning ble det inngitt en søknad om godkjenning av 

den nye sammensetningen av salinomycinnatrium 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) med anmodning om at tilsetnings-

stoffet klassifiseres i kategorien «koksidiostatika og histomonostatika». I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i nevnte forordning 

ble det inngitt en søknad med anmodning om å redusere tilbakeholdingstiden før slakting fra en til null dager, og om 

endring av grenseverdiene for restmengder («grenseverdier») for nevnte tilsetningsstoff fra 5 μg/kg for alt vått vev til  

0,150 mg/kg lever, 0,040 mg/kg nyre, 0,015 mg/kg muskel og 0,150 mg/kg hud/fett. Søknadene inneholdt de 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 20.10.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 

12.12.2019, s. 11. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2003 av 21. oktober 2003 om tiårig godkjenning av bruk av et koksidiostatikum i fôrvarer (EUT 

L 271 av 22.10.2003, s. 13). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1463/2004 av 17. august 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Sacox 120 

microGranulate, som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer (EUT L 270 av 18.8.2004, 

s. 5). 

2020/EØS/40/12 
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4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 6. desember 2016(1) 

med at salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) og salinomycinnatrium 200 g/kg (Sacox 200 microGra-

nulate) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

Myndigheten konkluderte videre med at bruk av salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) og salinomy-

cinnatrium 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) er effektivt til bekjempelse av koksidiose hos slaktekyllinger, og at 

konklusjonen utvides til også å gjelde livkyllinger på grunnlag av de framlagte undersøkelser. Myndigheten konkluderte 

også med at den anslåtte eksponeringen ved høyeste bruksnivå betyr at en tilbakeholdingstid på null dager er akseptabel. 

Myndigheten konkluderte også med at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for restmengder. Myndigheten anser 

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

gjennomgått rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen som er framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) For kontrollformål bør det imidlertid, i henhold til søknad, fastsettes grenseverdier for restmengder for lever, nyrer, 

muskler og hud/fett. Det ble også ansett at feltundersøkelser av om Eimeria spp. er resistent mot salinomycinnatrium 

bør foretas, helst i den siste delen av godkjenningsperioden. 

6) Vurderingen av salinomycinnatrium (Sacox 120 microGranulate og Sacox 200 microGranulate) viser at vilkårene for 

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

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

7) Forordning (EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004 bør oppheves. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig anvendelse, bør 

det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen 

medfører. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatene oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «koksidiostatika og histomonostatika», godkjennes som koksidiostatikum i 

fôrvarer på de vilkårene som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Oppheving av forordning (EF) nr. 1852/2003 

Forordning (EF) nr. 1852/2003 oppheves. 

Artikkel 3 

Oppheving av forordning (EF) nr. 1463/2004 

Forordning (EF) nr. 1463/2004 oppheves. 

Artikkel 4 

Overgangstiltak 

Preparatet angitt i vedlegget og fôr som inneholder dette preparatet, og som er framstilt og merket før 9. mai 2018 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 9. november 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

  

(1) EFSA Journal 2017, 15(1):4670. 
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Artikkel 5 

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 19. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 

(handelsnavn) 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante nærings-

midlene av 

animalsk 

opprinnelse 

mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Koksidiostatika og histomonostatika 

51766 Huvepharma 

NV. 

Salinomy-

cinnatrium: 

120 g/kg 

(Sacox 120 

micro-

Granulate) 

Salinomy-

cinnatrium: 

200 g/kg 

(Sacox 200 

micro-

Granulate) 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

(Sacox 120 microGranulate): 

Salinomycinnatrium:  

114–132 g/kg 

Silisiumdioksid: 10–100 g/kg 

Kalsiumkarbonat: 500–700 g/kg 

Fast form 

(Sacox 200 microGranulate): 

Salinomycinnatrium:  

190–220 g/kg 

Silisiumdioksid: 50–150 g/kg 

Kalsiumkarbonat: 50–150 g/kg 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Salinomycinnatrium 

C42H69Na O11 

CAS-nummer: 55721-31-8 

Slaktekyllin-

ger 

— 50 70 1. Tilsetningsstoffene skal 

tilsettes fôrblandinger som en 

premiks. 

2. Følgende skal angis i bruks-

anvisningen: 

«Farlig for dyr av hestefami-

lien og kalkuner. 

Denne fôrvaren inneholder en 

ionofor: 

bruk sammen med visse 

legemidler (f.eks. tiamulin) 

kan være kontraindikert». 

3. Salinomycinnatrium må ikke 

blandes med andre koksidio-

statika. 

4. Innehaveren av god-

kjenningen skal utarbeide og 

gjennomføre en plan for 

overvåking etter at produktet 

er brakt i omsetning, med 

hensyn til resistens mot 

bakterier og Eimeria spp. 

9. november 

2027 

150 μg salinomy-

cinnatrium/kg for 

lever, 

40 μg salinomy-

cinnatrium/kg for 

nyre, 

15 μg salinomy-

cinnatrium/kg for 

muskel og 150 μg 

salinomy-

cinnatrium/kg for 

hud/fett. 

Livkyllinger 12 uker 50 50 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 

(handelsnavn) 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante nærings-

midlene av 

animalsk 

opprinnelse 

mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   natriumsalt av en polyeter-

monokarboksylsyre framstilt 

ved gjæring av Streptomyces 

azureus (DSM 32267) 

Beslektede urenheter: 

 ≤ 10 mg elaiofylin/kg 

salinomycinnatrium 

 ≤ 2 g 17-epi-20-desoksy-

salinomycin/kg 

salinomycinnatrium 

 ≤ 10 g 20-desoksysali-

nomycin/kg salinomy-

cinnatrium 

 ≤ 10 g 18,19-dihydrosali-

nomycin/kg salinomy-

cinnatrium 

 ≤ 10 g denaturert 

salinomycin/kg 

salinomycinnatrium 

Analysemetode(1) 

Til mengdebestemmelse av 

salinomycin i tilsetningsstoffet: 

Høytrykksvæskekromatografi 

med derivatisering etter 

kolonne tilkoplet spektrofoto-

metrisk påvisning (HPLC-

PCD-UV-VIS). 

    5. Null dager tilbakeholdingstid. 

6. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrforeta-

kene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern og 

øye- og hudvern. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 

(handelsnavn) 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante nærings-

midlene av 

animalsk 

opprinnelse 

mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Til mengdebestemmelse av 

salinomycin i premikser og 

fôrvarer: 

Høytrykksvæskekromatografi 

med derivatisering etter kolonne 

tilkoplet spektrofotometrisk 

påvisning (HPLC-PCD-

UV/VIS) – EN ISO 14183. 

       

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2229 

av 4. desember 2017 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier 

for bly, kvikksølv, melamin og dekokinat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), særlig 

artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt å bruke produkter beregnet til fôrvarer som har et innhold av uønskede 

stoffer som overskrider grenseverdiene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv. 

2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har vedtatt en vitenskapelig uttalelse om 

sikkerheten ved og virkningen av kobber(l)oksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(2). I uttalelsen er det angitt 

at blyinnholdet i kobber(l)oksid i visse tilfeller overstiger Unionens gjeldende grenseverdier for bly, men at de påviste 

mengdene ikke utgjør et trygghetsproblem, ettersom dyrenes eksponering for bly ved bruk av dette tilsetningsstoffet vil 

være lavere enn ved bruk av andre kobberforbindelser som er i samsvar med unionsretten. På grunnlag av de framlagte 

opplysningene kan grenseverdien for bly i fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen forbindelser av sporstoffer, 

ikke alltid overholdes for kobber(l)oksid ved å anvende god framstillingspraksis. Grenseverdien for bly i kobber(l)oksid bør 

derfor tilpasses. 

3) Mange delprodukter og biprodukter fra næringsmiddelindustrien som er beregnet på fôr til kjæledyr, er hovedsakelig fra 

tunfisk. De nåværende grenseverdiene for kvikksølv for disse delproduktene og biproduktene er lavere enn dem som 

gjelder for tunfisk til konsum, noe som forårsaker mangel på slike delprodukter og biprodukter som oppfyller 

grenseverdiene for kvikksølv, og som kan brukes i fôr til kjæledyr. Det er derfor hensiktsmessig å tilpasse grenseverdien 

for kvikksølv når det gjelder fisk, andre akvatiske dyr og produkter framstilt av disse som er beregnet på produksjon av 

fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og pelsdyr, samtidig som det opprettholdes et høyt nivå for vern av dyrs 

helse. 

4) Myndigheten har vedtatt en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved og virkningen av guanidineddiksyre for 

slaktekyllinger, avlshøner og -haner samt svin(3). Tilsetningsstoffet guanidineddiksyre inneholder ifølge spesifikasjonen 

høyst 20 mg/kg melamin som urenhet. Myndigheten konkluderte med at guanidineddiksyres bidrag til melamin-

innholdet i fôrvarer ikke vil utgjøre noen risiko. Grenseverdien for melamin i fôrvarer er fastsatt i direktiv 2002/32/EF. 

Det er ennå ikke fastsatt noen grenseverdi for melamin i guanidineddiksyre. Det bør derfor fastsettes en slik grenseverdi. 

5) Ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 291/2014(4) ble tilbakeholdingstiden for dekokinat forkortet fra 

tre til null dager. Bestemmelsen om uunngåelig overføring av dekokinat i fôr som brukes til slaktekyllinger i 

tilbakeholdingstiden, bør derfor utgå. 

6) Direktiv 2002/32/EF bør derfor endres. 

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

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 5.12.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2018 av 9. februar 2018 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 

12.12.2019, s. 14. 

(1) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. 

(2) EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og produkter eller stoffer som brukes i fôr (FEEDAP), 2016. Vitenskapelig uttalelse om 

sikkerheten ved og virkningen av kobber(l)oksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. EFSA Journal 2016;14(6):4509,  

19 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4509 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4509/epdf 

(3) EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og produkter eller stoffer som brukes i fôr (FEEDAP), 2016. Vitenskapelig uttalelse om 

sikkerheten ved og virkningen av guanidineddiksyre for slaktekyllinger, avlshøner og -haner samt svin. EFSA Journal 2016;14(2):4394, 39 s. 

doi:10.2903/j.efsa.2016.4394 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4394/epdf 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 291/2014 av 21. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1289/2004 med hensyn 

til tilbakeholdingstid og grenseverdier for restmengder av tilsetningsstoffet dekokinat (EUT L 87 av 22.3.2014, s. 87). 

2020/EØS/40/13 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2002/32/EF 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. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 2002/32/EF gjøres følgende endringer: 

1) Rad 4, «Bly», i avsnitt I skal lyde: 

Uønsket stoff Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

«4. Bly(12) Fôrmidler 

med unntak av 

10 

— grøntfôr(3), 30 

— fosfater og kalkholdige havalger, 15 

— kalsiumkarbonat, kalsium og magnesiumkarbonat(10), 20 

— gjær. 5 

Fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen forbindelser av 

sporstoffer, 

med unntak av 

100 

— sinkoksid, 400 

— mangan(II)oksid, jern(II)karbonat, kobberkarbonat og kobber-

(I)oksid. 

200 

Fôrtilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppene bindemidler 

og antiklumpemidler, 

med unntak av 

30 

— klinoptilolitt av vulkansk opprinnelse og natrolitt-fonolitt. 60 

Premikser(6). 200 

Tilskuddsfôr 

med unntak av 

10 

— mineralfôr, 15 

— sammensetninger av fôr med særlige ernæringsformål som 

frigis over lang tid, med en konsentrasjon av sporstoffer som er 

høyere enn 100 ganger den fastsatte grenseverdien for fullfôr. 

60 

Fullfôr. 5» 

2) Rad 5, «Kvikksølv», i avsnitt I skal lyde: 

Uønsket stoff Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

«5. Kvikksølv(4) Fôrmidler 

med unntak av 

0,1 

— fisk, andre akvatiske dyr og produkter framstilt av disse som er 

beregnet på produksjon av fôrblandinger til dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, 

0,5 
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Uønsket stoff Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

 — tunfisk (Thunnus spp, Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) og 

produkter framstilt av dette som er beregnet på produksjon av 

fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og pelsdyr, 

1,0(13) 

— fisk, andre akvatiske dyr og produkter framstilt av disse, unntatt 

tunfisk og produkter framstilt av dette, som er beregnet på 

produksjon av fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og 

pelsdyr, 

0,5(13) 

— kalsiumkarbonat, kalsium- og magnesiumkarbonat(10). 0,3 

Fôrblandinger 

med unntak av 

0,1 

— mineralfôr, 0,2 

— fôrblandinger til fisk, 0,2 

— fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og pelsdyr. 0,3» 

3) Sluttnote 13 til avsnitt I: «Uorganiske forurensende stoffer og nitrogenforbindelser» skal lyde: 

«(13) Grenseverdien gjelder på grunnlag av våtvekt» 

4) Rad 7, «Melamin», i avsnitt I skal lyde: 

Uønsket stoff Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

«7. Melamin(9) Fôr 

med unntak av 

2,5 

— boksefôr til kjæledyr, 2,5(11) 

— følgende fôrtilsetningsstoffer:  

— guanidineddiksyre, 20 

— urea, — 

— biuret. —» 

5) Rad 1, «Dekokinat», i avsnitt VII skal lyde: 

Koksidiostatika Produkter beregnet til fôrvarer(1) 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold på 

12 % 

«1. Dekokinat Fôrmidler 0,4 

Fôrblandinger til  

— eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 16 uker), 0,4 

— andre dyrearter. 1,2 

Premikser til bruk i fôr der bruk av dekokinat ikke er tillatt. (2)» 
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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(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(1), særlig artikkel 8 og artikkel 14 nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for god-

kjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (ramme-

direktiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 om gjennomføring og endring av forordning (EF) nr. 715/2007(3) 

skal lette kjøretøyer prøves i samsvar med den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC). 

2) På grunnlag av den løpende gjennomgåelsen av de relevante prosedyrene, prøvingssyklusene og prøvingsresultatene 

fastsatt i artikkel 14 nr. 3 i forordning (EF) nr. 715/2007 er det åpenbart at opplysningene om drivstofforbruk og CO2-

utslipp fra prøving av kjøretøyer i samsvar med NEDC ikke lenger er fyllestgjørende eller ikke lenger gir uttrykk for de 

faktiske globale utslippene. 

3) På denne bakgrunn bør det fastsettes en ny påbudt prøvingsprosedyre ved å gjennomføre «Worldwide harmonized Light 

vehicles Test Procedure» (WLTP) (den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer) i unionsregel-

verket. 

4) WLTP ble utarbeidet av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) og ble vedtatt som globalt 

teknisk reglement (GTR) nr. 15 av verdensforumet for harmonisering av kjøretøyforskrifter (WP.29) i mars 2014.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 15. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, 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). 

2020/EØS/40/14 
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5) I tillegg til å gi mer realistisk informasjon om drivstofforbruk og CO2-utslipp til forbrukerne og for reguleringsformål 

skaper også WLTP en global ramme for prøving av kjøretøyer og fører til en nærmere internasjonal harmonisering av 

prøvingskravene. 

6) WLTP gir en fullstendig beskrivelse av en prøvingssyklus for kjøretøyer med hensyn til CO2-utslipp og utslipp av regulerte 

forurensende stoffer under standardiserte omgivelsesforhold. For å tilpasse den til EU-typegodkjenningssystemet er det 

nødvendig å utfylle den ved ytterligere å skjerpe kravene til innsyn med hensyn til tekniske parametrer, som gjør at 

uavhengige parter vil kunne reprodusere resultatene av typegodkjenningsprøvingene, og ved å begrense fleksibiliteten i 

forbindelse med prøving. 

7) Dette forslaget angir også en revidert prosedyre for vurdering av produksjonssamsvar for kjøretøyer. Siden utviklings-

koeffisienten for produksjonssamsvar som beskrevet i nr. 4.2.4.1 i vedlegg I i henhold til de nye bestemmelsene 

sannsynligvis oftere vil bli bestemt ved særlig prøving av produsenten i stedet for ved å bruke en standardverdi, vil den 

respektive prøvingsprosedyren måtte revideres på et passende tidspunkt. 

8) Mens WLTP angir en ny prøvingssyklus og prosedyre for måling av utslipp, vil andre forpliktelser, for eksempel 

forpliktelser knyttet til forurensningsreduserende innretningers holdbarhet, samsvar i bruk eller forbrukeropplysninger 

om CO2-utslipp og drivstofforbruk, fortsatt hovedsakelig være de samme som dem som er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 692/2008. 

9) For å gjøre det mulig for godkjenningsmyndighetene og produsentene å innføre de nødvendige prosedyrene for å 

oppfylle kravene i denne forordning, og i så stor grad som mulig følge den fastsatte tidsplanen for anvendelsen av 

utslippskravene, bør denne forordning få anvendelse på nye typegodkjenninger fra 1. september 2017 for kjøretøyer i 

gruppe M1 og M2 og i gruppe N1 klasse I, og fra 1. september 2018 for kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og i 

gruppe N2, og på nye kjøretøyer fra 1. september 2018 for kjøretøyer i gruppe M1 og M2 og i gruppe N1 klasse I, og fra 

1. september 2019 for kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og i gruppe N2. 

10) Siden formålet med denne forordning er å innføre WLTP i Unionens regelverk, forblir tidsplanen og overgangsbe-

stemmelsene om innføring av prøvingsprosedyrene for reelle utslipp under kjøring uendret i forhold til det som tidligere er 

angitt i kommisjonsforordning (EU) 2016/427(1) og (EU) 2016/646(2). 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter tiltak for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 715/2007. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1) «kjøretøytype med hensyn til utslipp og reparasjons- og vedlikeholdsopplysninger» en gruppe kjøretøyer som 

a) ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til kriterier som utgjør en «interpolasjonsfamilie» som definert i nr. 5.6 i 

vedlegg XXI,  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/427 av 10. mars 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette 

person- og nyttekjøretøyer (Euro 6) (EUT L 82 av 31.3.2016, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/646 av 20. april 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette 

person- og nyttekjøretøyer (Euro 6) (EUT L 109 av 26.4.2016, s. 1). 



Nr. 40/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

b) hører inn under ett enkelt «CO2-interpolasjonsintervall» som definert i nr. 1.2.3.2 i delvedlegg 6 til vedlegg XXI, 

c) ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til egenskaper som har en ikke ubetydelig innvirkning på eksosutslipp, for 

eksempel, men ikke begrenset til, følgende: 

— Typer av forurensningsreduserende innretninger og deres rekkefølge (f.eks. treveis katalysator, oksidasjons-

katalysator, mager NOx-felle, SCR, mager NOx-katalysator, partikkelfelle eller kombinasjoner av disse i én enkelt 

enhet). 

— Eksosresirkulering (med eller uten, intern eller ekstern, kjølt eller ikke-kjølt, lavt eller høyt trykk). 

 2) «EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp og reparasjons- og vedlikeholdsopplysninger» en EF-typegod-

kjenning av kjøretøyer i en «kjøretøytype med hensyn til utslipp og reparasjons- og vedlikeholdsopplysninger» med hensyn til 

deres eksosutslipp, veivhusgassutslipp, fordampingsutslipp, drivstofforbruk og tilgang til egendiagnosesystem (OBD-system) 

samt opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, 

 3) «kilometerteller» den delen av kilometertellerutstyret som viser føreren samlet distanse som er registrert av kjøretøyet 

etter at det ble tatt i bruk, 

 4) «hjelpestartinnretning» en innretning som hjelper motoren å starte uten å anrike motorens luft-/drivstoffblanding, dvs. 

glødeplugger, endringer av innsprøytingstidspunkt osv., 

 5) «slagvolum» et av følgende: 

a) Det nominelle slagvolumet for stempelmotorer. 

b) To ganger det nominelle slagvolumet for rotasjonsmotorer (wankelmotorer). 

 6) «periodisk regenereringssystem» en innretning for reduksjon av eksosutslipp (f.eks. katalysator, partikkelfelle) som krever 

en periodisk regenereringsprosess etter høyst 4 000 km ved normal drift av kjøretøyet, 

 7) «original forurensningsreduserende reserveinnretning» en forurensningsreduserende innretning eller en samling av 

forurensningsreduserende innretninger som er typebetegnet i tillegg 4 til vedlegg I til denne forordning, men som 

innehaveren av kjøretøyets typegodkjenning tilbyr på markedet som separate tekniske enheter, 

 8) «type forurensningsreduserende innretning» katalysatorer og partikkelfiltre som ikke skiller seg fra hverandre på 

vesentlige punkter som 

a) antall substrater, struktur og materiale, 

b) hvert substrats aktivitetstype, 

c) volum, forholdet mellom frontareal og substratlengde, 

d) innhold av katalysatormateriale, 

e) forholdet mellom ulike katalysatormaterialer, 

f) celletetthet, 

g) dimensjoner og form,  
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h) varmebeskyttelse, 

 9) «kjøretøy som bruker én type drivstoff» et kjøretøy som hovedsakelig er konstruert for én type drivstoff, 

10) «gassdrevet kjøretøy som bruker én type drivstoff» et kjøretøy som bruker én type drivstoff, som i hovedsak bruker LPG, 

NG/biometan eller hydrogen, men som også kan ha et bensinsystem utelukkende til bruk i nødstilfelle eller til start, og der 

bensintanken ikke inneholder mer enn 15 liter bensin, 

11) «kjøretøy som bruker to typer drivstoff» et kjøretøy med to separate drivstofftanksystemer som en del av tiden kan kjøre 

på to forskjellige typer drivstoff, og som er konstruert for å kjøre på bare én type drivstoff om gangen, 

12) «gassdrevet kjøretøy som bruker to typer drivstoff» et kjøretøy som bruker to typer drivstoff, og som kan kjøre på bensin 

og også på enten LPG, NG/biometan eller hydrogen, 

13) «kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff» et kjøretøy med ett drivstofftanksystem som kan kjøre på forskjellige blandinger 

av to eller flere typer drivstoff, 

14) «kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av etanol» et kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff, og som kan kjøre på bensin 

eller en blanding av bensin og etanol med opptil 85 % etanol (E85), 

15) «kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff av biodiesel» et kjøretøy som bruker blandingsdrivstoff, og som kan kjøre på 

mineraldiesel eller en blanding av mineraldiesel og biodiesel, 

16) «elektrisk hybridkjøretøy» et hybridkjøretøy der én av omformerne for framdriftsenergi er en elektrisk maskin, 

17) «forsvarlig vedlikeholdt og brukt» at et prøvingskjøretøy oppfyller kriteriene for godkjenning av et utvalgt kjøretøy 

fastsatt i nr. 2 i tillegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 83(1), 

18) «utslippskontrollsystem» i forbindelse med OBD-systemet, den elektroniske motorstyreenheten og alle de utslippsrelaterte 

delene i et eksos- eller fordampingsanlegg som gir signaler til eller mottar signaler fra denne styreenheten, 

19) «feilindikator (MI)» en synlig eller hørbar indikator som tydelig informerer føreren av kjøretøyet i tilfelle funksjonssvikt i 

utslippsrelaterte deler tilknyttet OBD-systemet, eller ved selve OBD-systemet, 

20) «funksjonssvikt» en feil ved en utslippsrelatert del eller et utslippsrelatert system som medfører at utslippene overstiger 

grenseverdiene i nr. 2.3 i vedlegg XI, eller som medfører at OBD-systemet ikke kan oppfylle de grunnleggende kravene til 

overvåking angitt i vedlegg XI, 

21) «sekundærluft» luft som tilføres eksosanlegget ved hjelp av en pumpe eller en sugeventil eller på annen måte for å bidra til 

oksidasjon av HC og CO i eksosen, 

22) «kjøresyklus» i forbindelse med kjøretøyets OBD-systemer, en syklus som innebærer start av motoren, en kjøremåte der 

en eventuell funksjonssvikt vil bli oppdaget, og stans av motoren, 

23) «tilgang til opplysninger» at alle opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som er 

nødvendige for inspeksjon, diagnostisering, vedlikehold eller reparasjon av kjøretøyet, er tilgjengelig,  

  

(1) Reglement nr. 83 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) – Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

kjøretøyer med hensyn til utslipp av forurensende stoffer i samsvar med kravene til drivstoff [2015/1038] (EUT L 172 av 3.7.2015, s. 1). 
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24) «mangel» i forbindelse med OBD-systemet, at inntil to separate deler eller systemer som overvåkes, har midlertidige eller 

varige driftsegenskaper som svekker en ellers effektiv OBD-overvåking av disse delene eller systemene, eller ikke 

oppfyller alle de andre detaljkravene til OBD-systemet, 

25) «forringet forurensningsreduserende reserveinnretning» en forurensningsreduserende innretning som definert i artikkel 3 

nr. 11 i forordning (EF) nr. 715/2007 som er utsatt for aldring eller på kunstig måte er forringet i en slik grad at den 

oppfyller kravene fastsatt i nr. 1 i tillegg 1 til vedlegg XI til UN/ECE-reglement nr. 83, 

26) «opplysninger om OBD-systemet» opplysninger knyttet til et egendiagnosesystem for alle elektroniske systemer i 

kjøretøyet, 

27) «reagens» ethvert annet middel enn drivstoff som oppbevares i en beholder om bord i kjøretøyet, og som etter behov 

tilføres systemet for etterbehandling av eksos når det sendes et signal fra utslippskontrollsystemet, 

28) «masse i driftsferdig stand» kjøretøyets masse, med drivstofftanken(e) fylt til minst 90 % av sin kapasitet, herunder 

førerens masse, massen av drivstoff og væske, med standardutstyr i samsvar med produsentens spesifikasjoner og, når det 

er montert, massen av karosseri, førerhus, kopling og reservehjul samt verktøy, 

29) «feiltenning» manglende forbrenning i sylinderen på en motor med elektrisk tenning som følge av manglende 

gnistdannelse, gal drivstoffdosering, dårlig kompresjon eller andre årsaker, 

30) «kaldstartsystem» et system som midlertidig anriker motorens luft-/drivstoffblanding og således gjør det lettere å starte 

motoren, 

31) «kraftuttak» et uttak drevet av motoren, beregnet på å drive tilleggsutstyr montert i kjøretøyet, 

32) «produsenter av kjøretøyer i små serier» kjøretøyprodusenter med en årsproduksjon på verdensplan på under 10 000 

enheter, 

33) «elektrisk framdriftssystem» et system som består av én eller flere enheter for lagring av elektrisk energi, én eller flere 

enheter for kondisjonering av elektrisk kraft og én eller flere elektriske maskiner som omdanner lagret elektrisk energi til 

mekanisk energi som overføres til hjulene til framdrift av kjøretøyet, 

34) «kjøretøy med bare elektrisk drift» (PEV) et kjøretøy utstyrt med et framdriftssystem som inneholder utelukkende 

elektriske maskiner som omformere for framdriftsenergi og utelukkende oppladbare lagringssystemer for elektrisk energi 

som lagringssystemer for framdriftsenergi, 

35) «brenselcelle» en energiomformer som omdanner kjemisk energi til elektrisk energi eller omvendt, 

36) «kjøretøy som bruker brenselcelle» (FCV) et kjøretøy utstyrt med et framdriftssystem som inneholder utelukkende 

brenselcelle(r) og elektrisk(e) maskin(er) som omformer(e) for framdriftsenergi, 

37) «nettoeffekt» effekten på veivakselenden eller tilsvarende komponent, bestemt i prøvingsbenk, ved et gitt motorturtall og 

med det hjelpeutstyret som er prøvd i samsvar med vedlegg XX (Målinger av nettoeffekt og største motoreffekt per 

30 minutter med elektrisk framdrift), og fastsatt under atmosfæriske referanseforhold, 

38) «nominell motoreffekt (Pnominell)» største motoreffekt i kW i henhold til kravene i vedlegg XX til denne forordning,  
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39) «største effekt per 30 minutter» største nettoeffekt med elektrisk framdrift med likespenning som angitt i nr. 5.3.2 i UN-

ECE-reglement nr. 85(1), 

40) «kaldstart» i forbindelse med ytelsesfaktoren under drift for OBD-overvåkingsenheter, en kjølevæsketemperatur eller 

tilsvarende temperatur ved motorstart på høyst 35 °C og høyst 7 °C høyere enn omgivelsestemperaturen, om tilgjengelig, 

41) «reelle utslipp under kjøring» (RDE) utslipp fra et kjøretøy under normale bruksforhold, 

42) «bærbart system for utslippsmåling» (PEMS) et bærbart system for utslippsmåling som oppfyller kravene i tillegg 1 til 

vedlegg IIIA, 

43) «grunnleggende strategi for utslippsreduksjon» (BES) en utslippsstrategi som er aktiv i hele turtalls- og belastnings-

området for kjøretøyet, med mindre en hjelpestrategi for utslippsreduksjon er aktivert, 

44) «hjelpestrategi for utslippsreduksjon» (AES) en utslippsstrategi som aktiveres, og som erstatter eller endrer en 

grunnleggende utslippsstrategi for et bestemt formål eller som reaksjon på særlige omgivelses- eller driftsforhold, og som 

bare er i funksjon så lenge disse forholdene vedvarer, 

45) «drivstofftanksystem» innretninger som gjør det mulig å lagre drivstoff, og som består av drivstofftanken, påfyllings-

åpningen, tanklokket og drivstoffpumpen, 

46) «permeabilitetsfaktor» (PF) utslipp av hydrokarboner slik det gjenspeiles i drivstofftanksystemets permeabilitet, 

47) «ettlagstank» en drivstofftank som er bygd med ett enkelt lag av materialer, 

48) «flerlagstank» en drivstofftank som er bygd med minst to forskjellige lag av materialer, der det ene er ugjennomtrengelig 

for hydrokarboner, herunder etanol. 

Artikkel 3 

Typegodkjenningskrav 

1. For å oppnå EF-typegodkjenning med hensyn til utslipp og reparasjons- og vedlikeholdsopplysninger skal produsenten 

dokumentere at kjøretøyene oppfyller kravene i denne forordning når de prøves i samsvar med prøvingsprosedyrene angitt i 

vedlegg IIIA-VIII, XI, XIV, XVI, XX og XXI. Produsenten skal også sikre at referansedrivstoffene er i samsvar med 

spesifikasjonene angitt i vedlegg IX. 

2. Kjøretøyene skal gjennomgå de prøvingene som er angitt i figur I.2.4 i vedlegg I. 

3. Som alternativ til kravene i vedlegg II, V-VIII, XI, XVI og XXI kan produsentene av kjøretøyer i små serier søke om  

EF-typegodkjenning av en kjøretøytype som er blitt godkjent av en myndighet i en tredjestat på grunnlag av de rettsaktene som 

er oppført i nr. 2.1 i vedlegg I. 

Utslippsprøvingene i forbindelse med den tekniske kontrollen som er angitt i vedlegg IV, prøvingen av drivstofforbruket og 

CO2-utslipp som er angitt i vedlegg XXI, og kravene med hensyn til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som er angitt i vedlegg XIV, er nødvendig for å oppnå EF-typegodkjenning med 

hensyn til utslipp og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer i henhold til dette nummer. 

Godkjenningsmyndigheten skal underrette Kommisjonen om omstendighetene i forbindelse med hver typegodkjenning gitt i 

henhold til dette nummer.  

  

(1) Reglement nr. 85 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) – Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

forbrenningsmotorer eller elektrisk framdrift beregnet på framdrift av motorvogner i gruppe M og N, med hensyn til måling av nettoeffekt 

og største effekt per 30 minutter med elektrisk framdrift (EUT L 323 av 7.11.2014, s. 52). 
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4. Særlige krav til påfyllingsrøret for drivstofftankene og det elektroniske systemets sikkerhet er fastsatt i nr. 2.2 og 2.3 i 

vedlegg I. 

5. Produsenten skal treffe tekniske tiltak for å sikre at eksosutslippene og fordampingsutslippene begrenses effektivt i 

samsvar med denne forordning gjennom kjøretøyets normale levetid og under normale driftsforhold. 

Disse tiltakene omfatter det å sikre at slanger, slangeskjøter og slangetilkoplinger som brukes i utslippskontrollsystemene, er 

utformet i samsvar med formålet for den opprinnelige konstruksjonsmåten. 

6. Produsenten skal sikre at resultatene av utslippsprøvingen overholder gjeldende grenseverdi under de prøvingsforholdene 

som er angitt i denne forordning. 

7. For type 1-prøving angitt i vedlegg XXI skal kjøretøyer som bruker LPG eller NG/biometan som drivstoff, ved type  

1-prøvingen prøves for variasjoner i sammensetningen av LPG eller NG/biometan som angitt i vedlegg XII. Kjøretøyer som 

kan bruke enten bensin eller LPG eller NG/biometan som drivstoff, skal prøves på begge drivstoffene, og prøving med LPG 

eller NG/biometan skal utføres med variasjoner i sammensetningen av LPG eller NG/biometan, som angitt i vedlegg XII. 

Uten hensyn til kravet i forrige ledd vil kjøretøyer som kan bruke enten bensin eller et gassformig drivstoff, men som har et 

bensinsystem som bare er montert til bruk i nødstilfeller eller til start, og der bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter 

bensin, ved type 1-prøving anses som kjøretøyer som kan bruke bare gassformig drivstoff. 

8. For type 2-prøving angitt i tillegg 1 til vedlegg IV er det høyeste tillatte innholdet av karbonmonoksid i eksosen ved 

normalt tomgangsturtall den mengden som er angitt av kjøretøyprodusenten. Det høyeste innholdet av karbonmonoksid skal 

imidlertid ikke overstige 0,3 volumprosent. 

Ved forhøyet tomgangsturtall skal innholdet av karbonmonoksid i eksosen ikke overstige 0,2 volumprosent, når motorturtallet 

er på minst 2 000 min-1 og lambda-verdien er på 1 ± 0,03 eller i samsvar med produsentens spesifikasjoner. 

9. For type 3-prøving angitt i vedlegg V skal produsenten sikre at motorens ventilasjonssystem ikke muliggjør utslipp av 

veivhusgasser i atmosfæren. 

10. Type 6-prøving for å måle utslipp ved lave temperaturer som angitt i vedlegg VIII får ikke anvendelse på dieselkjøretøyer. 

Når produsentene søker om typegodkjenning, skal de imidlertid framlegge opplysninger for godkjenningsmyndigheten som 

viser at NOx-etterbehandlingsinnretningen oppnår tilstrekkelig høy temperatur til å sikre effektiv drift senest 400 sekunder etter 

kaldstart ved –7 °C som beskrevet i type 6-prøvingen. 

Produsenten skal dessuten gi godkjenningsmyndigheten opplysninger om hvordan systemet for eksosresirkulering (EGR) 

fungerer, herunder hvordan det fungerer ved lave temperaturer. 

Disse opplysningene skal også omfatte en beskrivelse av eventuelle virkninger på utslippene. 

Godkjenningsmyndigheten skal ikke gi typegodkjenning dersom de opplysningene som framlegges, ikke er tilstrekkelige til å 

dokumentere at etterbehandlingsinnretningen faktisk oppnår en tilstrekkelig høy temperatur til å sikre effektiv drift innenfor 

fastsatt tidsrom. 

På anmodning fra Kommisjonen skal godkjenningsmyndigheten framlegge opplysninger om ytelsen til NOx-etterbehand-

lingsinnretninger og systemet for eksosresirkulering ved lave temperaturer.  
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11. Produsenten skal sikre at et kjøretøy som er typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007, gjennom hele sin 

levetid har et utslipp målt i samsvar med kravene angitt i vedlegg IIIA og sluppet ut ved en RDE-prøving utført i samsvar med 

nevnte vedlegg som ikke overstiger de verdiene som er oppført der. 

Typegodkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007 kan gis bare dersom kjøretøyet inngår i en validert PEMS-

prøvingsfamilie i samsvar med tillegg 7 til vedlegg IIIA. 

Artikkel 4 

Typegodkjenningskrav med hensyn til OBD-systemet 

1. Produsenten skal sikre at alle kjøretøyer er utstyrt med et OBD-system. 

2. OBD-systemet skal være konstruert, bygd og montert på et kjøretøy på en slik måte at det kan avdekke forskjellige typer 

av forringelse eller funksjonssvikt som forekommer i løpet av kjøretøyets levetid. 

3. OBD-systemet skal oppfylle kravene i denne forordning under normale driftsforhold. 

4. Når OBD-systemet prøves med en defekt del i samsvar med tillegg 1 til vedlegg XI, skal systemets feilindikator aktiveres. 

OBD-systemets feilindikator kan også aktiveres under slik prøving ved utslippsnivåer som ligger under de grenseverdiene som 

er angitt for OBD i nr. 2.3 i vedlegg XI. 

5. Produsenten skal sikre at OBD-systemet oppfyller kravene til ytelse i bruk som angitt i nr. 3 i tillegg 1 til vedlegg XI til 

denne forordning, under alle kjøreforhold som med rimelighet kan forutses. 

6. Produsenten skal stille opplysninger om ytelse i bruk, som skal lagres og rapporteres av kjøretøyets OBD-system i 

samsvar med bestemmelsene i nr. 7.6 i tillegg 1 til vedlegg XI til UN-ECE-reglement nr. 83, til rådighet for de nasjonale 

myndighetene og uavhengige aktører uten kryptering. 

Artikkel 5 

Søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp og tilgang til reparasjons- og 

vedlikeholdsopplysninger 

1. Produsenten skal innlevere til godkjenningsmyndigheten en søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til 

utslipp og tilgang til reparasjons og vedlikeholdsopplysninger. 

2. Søknaden nevnt i nr. 1 skal utarbeides i samsvar med modellen for opplysningsdokumentet som er angitt i tillegg 3 til 

vedlegg I. 

3. Produsenten skal i tillegg framlegge følgende opplysninger: 

a) For kjøretøyer med motor med elektrisk tenning: en erklæring fra produsenten om den minste prosentdelen feiltenninger av det 

samlede antallet tenninger som ville medføre at utslippene overstiger de grenseverdiene som er angitt i nr. 2.3 i vedlegg XI, 

dersom denne prosentdelen feiltenninger forekom fra starten av en type 1-prøving som er valgt ut til demonstrasjon i samsvar 

med vedlegg XI til denne forordning, eller som ville medføre en slik overoppheting av katalysatoren(e) at det kunne føre til 

uopprettelig skade. 

b) Detaljerte skriftlige opplysninger med utfyllende spesifikasjoner av OBD-systemets funksjoner, herunder en oversikt over 

samtlige relevante deler i kjøretøyets utslippskontrollsystem som overvåkes av OBD-systemet. 

c) En beskrivelse av feilindikatoren som OBD-systemet bruker til å underrette føreren av kjøretøyet om en feil.  



Nr. 40/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

d) En erklæring fra produsenten om at OBD-systemet overholder bestemmelsene i nr. 3 i tillegg 1 til vedlegg XI når det 

gjelder ytelse i bruk under alle kjøreforhold som med rimelighet kan forutses. 

e) En plan som beskriver de detaljerte tekniske kriteriene, og en begrunnelse for å øke telleren og nevneren for hver 

overvåkingsinnretning som skal oppfylle kravene i nr. 7.2 og 7.3 i tillegg 1 til vedlegg XI til UN-ECE-reglement nr. 83, 

samt for å deaktivere tellere, nevnere og den generelle nevneren under de forholdene som er angitt i nr. 7.7 i tillegg 1 til 

vedlegg XI til UN-ECE-reglement nr. 83. 

f) En beskrivelse av de tiltakene som treffes for å hindre ulovlige inngrep i og endring av datamaskinen som besørger 

utslippskontroll og kilometertelleren, herunder registrering av kjørelengde med hensyn til kravene i vedlegg XI og XVI. 

g) Eventuelt opplysninger om kjøretøygruppen som nevnt i tillegg 2 til vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 83. 

h) Eventuelt kopier av andre typegodkjenninger med relevante data for å kunne utvide godkjenninger og fastslå 

forringelsesfaktorer. 

4. Ved anvendelse av nr. 3 bokstav d) skal produsenten bruke modellen for produsentens samsvarssertifikat med hensyn til 

kravene i tillegg 7 til vedlegg 1 om OBD-systemets ytelse i bruk. 

5. Ved anvendelse av nr. 3 bokstav e) skal den godkjenningsmyndigheten som gir godkjenningen, på anmodning gjøre de 

opplysningene som er nevnt i nevnte bokstav, tilgjengelige for godkjenningsmyndighetene eller Kommisjonen. 

6. Ved anvendelse av nr. 3 bokstav d) og e) skal godkjenningsmyndighetene ikke godkjenne et kjøretøy dersom de 

opplysningene som er framlagt av produsenten, ikke er tilstrekkelige til å oppfylle kravene i nr. 3 i tillegg 1 til vedlegg XI. 

Nr. 7.2, 7.3 og 7.7 i tillegg 1 til vedlegg XI til UN-ECE-reglement nr. 83 får anvendelse under alle kjøreforhold som med 

rimelighet kan forutses. 

For å vurdere gjennomføringen av kravene angitt i nevnte numre skal godkjenningsmyndighetene ta hensyn til den teknologiske 

utviklingen. 

7. Ved anvendelse av nr. 3 bokstav f) skal de tiltakene som treffes for å hindre ulovlige inngrep i og endring av den 

datamaskinen som besørger utslippskontroll, omfatte en mulighet for ajourføring ved hjelp av et program eller en kalibrering 

som er godkjent av produsenten. 

8. For de prøvingene som er angitt i figur I.2.4 i vedlegg I, skal produsenten innlevere til den tekniske instansen som er 

ansvarlig for typegodkjenningsprøvingene, et kjøretøy som er representativt for den typen som skal godkjennes. 

9. Søknaden om typegodkjenning av et kjøretøy som bruker én type drivstoff, to typer drivstoff og blandingsdrivstoff, skal 

være i samsvar med de tilleggskravene som er fastsatt i nr. 1.1 og 1.2 i vedlegg I. 

10. Endringer av et system, en komponent eller en separat teknisk enhet som foretas etter en typegodkjenning, gjør ikke 

automatisk typegodkjenningen ugyldig, med mindre de opprinnelige egenskapene eller de tekniske parametrene er blitt endret 

på en måte som påvirker motorens eller det forurensningsreduserende systemets funksjonalitet. 

11. Produsenten skal også framlegge en utvidet dokumentasjonspakke med følgende opplysninger: 

a) Opplysninger om alle AES og BES, herunder en beskrivelse av de parametrene som blir endret av en eventuell AES, og 

grensevilkårene for når AES aktiveres, samt en angivelse av hvilke AES eller BES som forventes å være aktive under de 

vilkårene som gjelder for prøvingsprosedyrene angitt i denne forordning.  
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b) En beskrivelse av drivstoffstyringssystemets logikk, innstillingsstrategier og omkoplingspunkter for alle driftstilstander. 

c) En beskrivelse av eventuell tilstand for rulling i frigir, som nevnt i nr. 4.2.1.8.5 i delvedlegg 4 til vedlegg XXI, og en 

beskrivelse av kjøretøyets eventuelle driftstilstand for dynamometer, som nevnt i nr. 1.2.4 i delvedlegg 6 til vedlegg XXI. 

12. Den utvidede dokumentasjonspakken nevnt i nr. 11 bokstav a) og b) skal holdes strengt fortrolig. Den kan oppbevares av 

godkjenningsmyndigheten eller kan, etter godkjenningsmyndighetens skjønn, oppbevares av produsenten. I tilfelle produsenten 

beholder dokumentasjonspakken, skal den identifiseres og dateres av godkjenningsmyndigheten så snart den er gjennomgått og 

godkjent. Den skal gjøres tilgjengelig for inspeksjon av godkjenningsmyndigheten når godkjenningen finner sted, eller på et 

hvilket som helst tidspunkt i løpet av godkjenningens gyldighetstid. 

Artikkel 6 

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp og tilgang til reparasjons- 

og vedlikeholdsopplysninger 

1. Dersom de relevante kravene er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi en EF-typegodkjenning og utstede et 

typegodkjenningsnummer i samsvar med det nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

Med forbehold for bestemmelsene i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF skal del 3 i typegodkjenningsnummeret utformes i 

samsvar med tillegg 6 til vedlegg I til denne forordning. 

En godkjenningsmyndighet skal ikke gi samme nummer til en annen kjøretøytype. 

2. Som unntak fra nr. 1 og på anmodning fra produsenten kan et kjøretøy med et OBD-system godkjennes for 

typegodkjenning med hensyn til utslipp og reparasjons- og vedlikeholdsopplysninger, selv om systemet har én eller flere 

mangler, slik at de særlige kravene i vedlegg XI ikke er helt oppfylt, forutsatt at de særlige administrative bestemmelsene som 

er angitt i nr. 3 i nevnte vedlegg, er oppfylt. 

Godkjenningsmyndigheten skal underrette alle godkjenningsmyndigheter i de andre medlemsstatene om beslutningen om å gi 

en slik typegodkjenning i samsvar med kravene angitt i artikkel 8 i direktiv 2007/46/EF. 

3. Når det gis en EF-typegodkjenning i henhold til nr. 1, skal godkjenningsmyndigheten utstede et EF-typegodkjennings-

dokument som er i samsvar med modellen som er angitt i tillegg 4 til vedlegg I. 

Artikkel 7 

Endringer av typegodkjenninger 

Artikkel 13, 14 og 16 i direktiv 2007/46/EF får anvendelse på alle endringer av typegodkjenninger gitt i samsvar med 

forordning (EF) nr. 715/2007. 

Bestemmelsene som er angitt i nr. 3 i vedlegg I, får på produsentens anmodning anvendelse uten at det er behov for ytterligere 

prøving så lenge det dreier seg om kjøretøyer av samme type. 

Artikkel 8 

Produksjonssamsvar 

1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med bestemmelsene i artikkel 12 i direktiv 2007/46/EF. 

I tillegg får bestemmelsene fastsatt i nr. 4 i vedlegg I til denne forordning, og den relevante statistiske metoden i tillegg 1 og 2 

til nevnte vedlegg, anvendelse. 

2. Produksjonssamsvar skal kontrolleres på grunnlag av beskrivelsen i typegodkjenningsdokumentet angitt i tillegg 4 til 

vedlegg I til denne forordning.  
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Artikkel 9 

Samsvar i bruk 

1. Tiltakene som skal sikre samsvar i bruk for kjøretøyer som er typegodkjent i henhold til denne forordning, skal treffes i 

samsvar med vedlegg X til direktiv 2007/46/EF og vedlegg II til denne forordning. 

2. Tiltakene for å sikre samsvar i bruk skal være egnet til å bekrefte at de forurensningsreduserende innretningene fungerer i 

kjøretøyets normale levetid under normale driftsforhold som angitt i vedlegg II til denne forordning. 

3. Tiltakene for å sikre samsvar i bruk skal kontrolleres for et tidsrom på opptil fem år eller 100 000 km, avhengig av hva 

som inntreffer først. 

4. Produsenten er ikke forpliktet til å foreta en samsvarskontroll av kjøretøyer i bruk dersom antall solgte kjøretøyer ikke 

gjør det mulig å oppnå tilstrekkelig mange prøvingskjøretøyer. Det kreves derfor ikke kontroll når det årlig selges færre enn 

5 000 av denne kjøretøytypen i Unionen. 

Produsenter av slike små serier av kjøretøyer skal likevel framlegge for godkjenningsmyndigheten en rapport om eventuelle 

utslippsrelaterte garanti- og reparasjonskrav samt OBD-feil som angitt i nr. 9.2.3 i UN-ECE-reglement nr. 83. Typegodkjennings-

myndigheten kan dessuten kreve at slike kjøretøytyper prøves i samsvar med tillegg 1 til UN-ECE-reglement nr. 83. 

5. Dersom godkjenningsmyndigheten med hensyn til de kjøretøyene som er typegodkjent i henhold til denne forordning, 

ikke er fornøyd med resultatene av prøvingene i henhold til kriteriene definert i tillegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 83, skal 

utbedringstiltakene nevnt i artikkel 30 nr. 1 og i vedlegg X til direktiv 2007/46/EF utvides til å omfatte kjøretøyer i bruk som 

tilhører den samme kjøretøytypen som sannsynligvis vil bli rammet av de samme feilene, i samsvar med nr. 6 i tillegg 3 til UN-

ECE-reglement nr. 83. 

Planen for utbedringstiltak som framlegges av produsenten i samsvar med nr. 6.1 i tillegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 83, skal 

godkjennes av godkjenningsmyndigheten. Produsenten er ansvarlig for gjennomføringen av den godkjente utbedringsplanen. 

Godkjenningsmyndigheten skal innen 30 dager underrette alle medlemsstatene om sin avgjørelse. Medlemsstatene kan kreve at 

den samme planen for utbedringstiltak får anvendelse på alle kjøretøyer av samme type som er registrert på deres territorium. 

6. Dersom en godkjenningsmyndighet har fastslått at en kjøretøytype ikke oppfyller de gjeldende kravene i tillegg 3 til UN-

ECE-reglement nr. 83, skal den umiddelbart underrette den medlemsstaten som ga den opprinnelige typegodkjenningen, i 

samsvar med kravene i artikkel 30 nr. 3 i direktiv 2007/46/EF. 

Etter denne underretningen og med forbehold for bestemmelsene i artikkel 30 nr. 6 i direktiv 2007/46/EF skal den godkjennings-

myndigheten som ga den opprinnelige typegodkjenningen, deretter underrette produsenten om at en kjøretøytype ikke oppfyller 

kravene i disse bestemmelsene, og at produsenten forventes å treffe visse tiltak. Produsenten skal innen to måneder etter denne 

underretningen framlegge for nevnte myndighet en tiltaksplan for utbedring av feilene som innholdsmessig skal tilsvare kravene i 

nr. 6.1–6.8 i tillegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 83. Godkjenningsmyndigheten som ga den opprinnelige typegodkjenningen, skal 

innen to måneder henvende seg til produsenten for å sikre at de i fellesskap kan utarbeide en tiltaksplan og gjennomføre denne. 

Dersom godkjenningsmyndigheten som ga den opprinnelige typegodkjenningen, fastslår at det ikke kan oppnås enighet, iverksettes 

framgangsmåten nevnt i artikkel 30 nr. 3 og 4 i direktiv 2007/46/EF. 

Artikkel 10 

Forurensningsreduserende innretninger 

1. Produsenten skal sikre at forurensningsreduserende reserveinnretninger som er beregnet på EF-typegodkjente kjøretøyer 

som er omfattet av forordning (EF) nr. 715/2007, er EF-typegodkjent som separate tekniske enheter i henhold til artikkel 10 

nr. 2 i direktiv 2007/46/EF, i samsvar med artikkel 12 og 13 samt vedlegg XIII til denne forordning.  
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For denne forordnings formål skal katalysatorer og partikkelfiltre anses å være forurensningsreduserende innretninger. 

De relevante kravene skal anses å være oppfylt dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kravene i artikkel 13 er oppfylt. 

b) De forurensningsreduserende reserveinnretningene er godkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 103(1). 

I tilfellet nevnt i tredje ledd får artikkel 14 også anvendelse. 

2. Originale forurensningsreduserende reserveinnretninger som hører inn under den typen som er omfattet av nr. 2.3 i tilføyelsen 

til tillegg 4 til vedlegg I, og som er beregnet på montering på et kjøretøy som det relevante typegodkjenningsdokumentet viser til, 

trenger ikke å oppfylle kravene i vedlegg XIII, forutsatt at de oppfyller kravene i nr. 2.1 og 2.2 i nevnte vedlegg. 

3. Produsenten skal sikre at den originale forurensningsreduserende innretningen er påført identifikasjonsmerking. 

4. Identifikasjonsmerkingen nevnt i nr. 3 skal omfatte følgende: 

a) Kjøretøy- eller motorprodusentens navn eller varemerke. 

b) Den originale forurensningsreduserende innretningens varemerke og delenummer som er registrert i de opplysningene som 

er nevnt i nr. 3.2.12.2 i tillegg 3 til vedlegg I. 

Artikkel 11 

Søknad om EF-typegodkjenning av en type forurensningsreduserende reserveinnretning som separat teknisk enhet 

1. Produsenten skal innlevere til godkjenningsmyndigheten en søknad om EF-typegodkjenning av en type forurensnings-

reduserende reserveinnretning som separat teknisk enhet. 

Søknaden skal utarbeides i samsvar med modellen for opplysningsdokumentet som er angitt i tillegg 1 til vedlegg XIII. 

2. I tillegg til de kravene som er fastsatt i nr. 1, skal produsenten innlevere alt det følgende til den tekniske instansen som er 

ansvarlig for å gjennomføre typegodkjenningsprøvingen: 

a) Ett eller flere kjøretøyer av en type som er godkjent i samsvar med denne forordning, og som er utstyrt med en ny 

forurensningsreduserende originalinnretning. 

b) Ett eksemplar av den aktuelle typen forurensningsreduserende reserveinnretning. 

c) Et ekstra eksemplar av typen forurensningsreduserende reserveinnretning, dersom en forurensningsreduserende reserveinn-

retning er beregnet på montering i et kjøretøy utstyrt med et OBD-system. 

3. Med hensyn til nr. 2 bokstav a) skal søkeren velge ut prøvingskjøretøyene med den tekniske instansens samtykke. 

Prøvingskjøretøyene skal oppfylle kravene angitt i nr. 3.2 i vedlegg 4a til UN/ECE-reglement nr. 83.  

  

(1) Reglement nr. 103 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) – Ensartede bestemmelser om godkjenning av 

reservedels-/utskiftningskatalysatorer for motorvogner (EUT L 158 av 19.6.2007, s. 106). 
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Prøvingskjøretøyene skal oppfylle alle følgende krav: 

a) De skal ikke ha noen feil i sine utslippskontrollsystemer. 

b) Eventuelle utslippsrelaterte originaldeler som er svært slitte, eller som fungerer dårlig, skal repareres eller skiftes ut. 

c) De skal før utslippsprøvingen være riktig justert og innstilt etter produsentens anvisninger. 

4. Med hensyn til nr. 2 bokstav b) og c) skal eksemplaret være påført søkerens varemerke eller handelsnavn og dens 

handelsbetegnelse på en slik måte at det er lett leselig og ikke kan fjernes. 

5. Med hensyn til nr. 2 bokstav c) skal eksemplaret være forringet som definert i artikkel 2 nr. 25. 

Artikkel 12 

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av en forurensningsreduserende reserveinnretning som separat 

teknisk enhet 

1. Dersom alle de relevante kravene er oppfylt, skal typegodkjenningsmyndigheten gi EF-typegodkjenning av forurensnings-

reduserende reserveinnretninger som separate tekniske enheter, og skal utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar med det 

nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

Godkjenningsmyndigheten skal ikke gi samme nummer til en annen type forurensningsreduserende reserveinnretning. 

Samme typegodkjenningsnummer kan omfatte bruk av den typen forurensningsreduserende reserveinnretning på en rekke 

forskjellige kjøretøytyper. 

2. Med hensyn til nr. 1 skal godkjenningsmyndigheten utstede et EF-typegodkjenningsdokument utarbeidet i samsvar med 

modellen angitt i tillegg 2 til vedlegg XIII. 

3. Dersom søkeren om typegodkjenning kan dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten eller den tekniske instansen at 

den forurensningsreduserende reserveinnretningen er av en type som angitt i nr. 2.3 i tilføyelsen til tillegg 4 til vedlegg I, er det 

ikke nødvendig å kontrollere at kravene angitt i nr. 4 i vedlegg XIII er oppfylt, for at typegodkjenning skal kunne gis. 

Artikkel 13 

Tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

1. Produsentene skal i samsvar med artikkel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 715/2007 og vedlegg XIV til denne forordning 

innføre de ordningene og prosedyrene som er nødvendige for å sikre at opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer er lett tilgjengelige. 

2. Godkjenningsmyndighetene skal gi typegodkjenning først når produsenten har framlagt en attest om tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

3. Attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer skal tjene som 

dokumentasjon på samsvar med artikkel 6 nr. 7 i forordning (EF) nr. 715/2007. 

4. Attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer skal utarbeides i 

samsvar med modellen angitt i tillegg 1 til vedlegg XIV. 

5. Dersom opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer ikke er tilgjengelige, eller ikke er 

i samsvar med artikkel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 715/2007 og vedlegg XIV til denne forordning når søknaden om typegod-

kjenning inngis, skal produsenten framlegge disse opplysningene innen seks måneder regnet fra datoen for typegodkjenning.  
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6. Forpliktelsen til å inngi opplysninger innen de fristene som er angitt i nr. 5, får anvendelse bare dersom kjøretøyet bringes 

i omsetning etter typegodkjenning. 

Dersom et kjøretøy bringes i omsetning mer enn seks måneder etter typegodkjenning, skal opplysningene framlegges på den 

datoen kjøretøyet bringes i omsetning. 

7. Godkjenningsmyndigheten kan anta at produsenten har innført tilfredsstillende ordninger og prosedyrer med hensyn til 

tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, på grunnlag av en utfylt attest om 

tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, forutsatt at det ikke er mottatt noen 

klage, og at produsenten framlegger disse opplysningene innen den fristen som er angitt i nr. 5. 

8. I tillegg til kravene om tilgang til opplysninger om OBD-systemet som er angitt i nr. 4 i vedlegg XI, skal produsenten 

stille følgende opplysninger til rådighet for berørte parter: 

a) Relevante opplysninger som gjør det mulig å utvikle reservedeler som er nødvendige for at OBD-systemet skal kunne 

fungere på en korrekt måte. 

b) Opplysninger som gjør det mulig å utvikle allmenne diagnoseverktøyer. 

Med hensyn til bokstav a) skal utviklingen av reservedeler ikke begrenses av manglende tilgang til relevante opplysninger, de 

tekniske kravene vedrørende strategien for feilindikasjon dersom OBD-terskelverdiene overskrides, eller dersom OBD-systemet 

ikke kan oppfylle de grunnleggende OBD-overvåkingskravene i denne forordning, særlige endringer vedrørende håndteringen 

av OBD-opplysninger slik at bensindrift og gassdrift kan behandles separat, og typegodkjenning av gassdrevne kjøretøyer som 

inneholder et begrenset antall mindre mangler. 

Med hensyn til bokstav b) skal ODX-filene være tilgjengelige for uavhengige aktører via produsentens nettsted, dersom 

produsenten bruker diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr i samsvar med ISO 22900 Modular Vehicle Communication Interface 

(MVCI) og ISO 22901 Open Diagnostic Data Exchange (ODX) i sine franchisenettverk. 

9. Følgende gjelder for forumet for tilgang til opplysninger om kjøretøyer (heretter kalt «forumet»): 

Forumet skal vurdere hvorvidt tilgang til opplysninger påvirker de framskrittene som gjøres med hensyn til å redusere tyverier 

av kjøretøyer, og komme med anbefalinger til forbedring av kravene som angår tilgang til opplysninger. Forumet skal særlig gi 

Kommisjonen råd om innføring av en framgangsmåte for hvordan akkrediterte organisasjoner kan gi godkjenning og 

autorisasjon til uavhengige aktører, slik at disse kan få tilgang til opplysninger om kjøretøyers sikkerhet. 

Kommisjonen kan beslutte at forumets drøftinger og konklusjoner skal behandles som fortrolige opplysninger. 

Artikkel 14 

Oppfyllelse av forpliktelser med hensyn til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer 

1. En godkjenningsmyndighet kan til enhver tid, eventuelt på eget initiativ, på grunnlag av en klage eller på grunnlag av en 

vurdering som er foretatt av en teknisk instans, kontrollere at produsenten overholder bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 715/2007, denne forordning og vilkårene i attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer. 

2. Dersom en godkjenningsmyndighet konstaterer at produsenten ikke har overholdt sine forpliktelser med hensyn til tilgang 

til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, skal den godkjenningsmyndigheten som ga 

den relevante typegodkjenningen, treffe egnede tiltak for å bøte på situasjonen. 

3. Tiltakene nevnt i nr. 2 kan omfatte tilbakekalling eller oppheving av typegodkjenning, bøter eller andre tiltak som er 

vedtatt i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 715/2007.  
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4. Godkjenningsmyndigheten skal gjennomføre en revisjon for å kontrollere om produsenten overholder forpliktelsene med 

hensyn til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, dersom en uavhengig 

aktør eller en bransjeorganisasjon som representerer uavhengige aktører, inngir en klage til godkjenningsmyndigheten. 

5. Når godkjenningsmyndigheten foretar denne revisjonen, kan den anmode en teknisk instans eller enhver annen uavhengig 

sakkyndig om å kontrollere om disse forpliktelsene er overholdt. 

Artikkel 15 

Overgangsbestemmelser 

1. Fram til 31. august 2017 for kjøretøyer i gruppe M1 og M2 og i gruppe N1 klasse I, og fram til 31. august 2018 for 

kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og i gruppe N2, kan kjøretøyprodusentene søke om typegodkjenning i samsvar med 

denne forordning. Dersom en slik søknad ikke er inngitt, får forordning (EF) nr. 692/2008 anvendelse. 

2. Med virkning fra 1. september 2017 for kjøretøyer i gruppe M1 og M2 og i gruppe N1 klasse I, og fra 1. september 2018 

for kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og i gruppe N2, skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i utslipp eller 

drivstofforbruk nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye kjøretøytyper som ikke oppfyller kravene 

i denne forordning. 

3. Med virkning fra 1. september 2018 for kjøretøyer i gruppe M1 og M2 og i gruppe N1 klasse I, og fra 1. september 2019 

for kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og i gruppe N2, skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i utslipp eller 

drivstofforbruk, for nye kjøretøyer som ikke oppfyller kravene i denne forordning, anse at samsvarssertifikater ikke lenger er 

gyldige i henhold til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering, salg og ibruktaking av slike kjøretøyer. 

4. I inntil tre år etter datoene angitt i artikkel 10 nr. 4 i forordning (EF) nr. 715/2007 for nye kjøretøytyper, og i fire år etter 

datoene angitt i artikkel 10 nr. 5 i nevnte forordning for nye kjøretøyer, får følgende bestemmelser anvendelse: 

a) Kravene i nr. 2.1 i vedlegg IIIA får ikke anvendelse. 

b) Kravene i vedlegg IIIA, unntatt kravet i nr. 2.1, herunder kravene med hensyn til RDE-prøvinger som skal utføres og data 

som skal registreres og gjøres tilgjengelige, får anvendelse bare på nye typegodkjenninger gitt i samsvar med forordning 

(EF) nr. 715/2007 fra og med 27. juli 2017. 

c) Kravene i vedlegg IIIA får ikke anvendelse på typegodkjenninger gitt til produsenter av kjøretøyer i små serier. 

d) Dersom kravene i tillegg 5 og 6 i vedlegg IIIA er oppfylt for bare én av de to metodene for dataevaluering som er beskrevet 

i nevnte vedlegg, skal én ytterligere RDE-prøving utføres: 

Dersom disse kravene igjen er oppfylt for bare én metode, skal analysen av fullstendighet og normalitet registreres for 

begge metodene, og den beregningen som kreves i nr. 9.3 i vedlegg IIIA, kan begrenses til den metoden som fører til at 

kravene om fullstendighet og normalitet oppfylles: Dataene fra begge RDE-prøvingene og fra analysen av fullstendighet og 

normalitet skal registreres og stilles til rådighet, slik at forskjellen mellom resultatene av de to dataevalueringsmetodene kan 

undersøkes nærmere. 

e) Effekten ved prøvekjøretøyets hjul skal bestemmes enten ved måling av hjulnavets dreiemoment, eller ut fra CO2-

massestrøm ved bruk av «Veline» i samsvar med nr. 4 i tillegg 6 til vedlegg IIIA. 

5. I inntil åtte år etter datoene angitt i artikkel 10 nr. 4 i forordning (EF) nr. 715/2007 

a) er type 1/I-prøvinger som er utført og gjennomført i samsvar med forordning (EF) nr. 692/2008 inntil tre år etter datoene 

angitt i artikkel 10 nr. 4 i forordning (EF) nr. 715/2007, gyldige med hensyn til oppfyllelse av kravene i vedlegg VII 

og/eller i tillegg 1 til vedlegg XI til denne forordning,  
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b) skal prosedyrer som er fulgt i samsvar med nr. 3.13 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 692/2008 inntil tre år etter datoene 

angitt i artikkel 10 nr. 4 i forordning (EF) nr. 715/2007, godkjennes av godkjenningsmyndigheten med hensyn til 

oppfyllelse av kravene i nr. 1.1 annet ledd i tillegg 1 til delvedlegg 6 til vedlegg XXI til denne forordning. 

6. For å sikre rettferdig behandling av tidligere eksisterende typegodkjenninger skal Kommisjonen undersøke virkningene av 

kapittel V i direktiv 2007/46/EF med hensyn til denne forordning. 

Artikkel 16 

Endringer av direktiv 2007/46/EF 

Direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med vedlegg XVIII til denne forordning. 

Artikkel 17 

Endringer av forordning (EF) nr. 692/2008 

I forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 6 nr. 1 skal lyde: 

«1. Dersom de relevante kravene er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi en EF-typegodkjenning og utstede et 

typegodkjenningsnummer i samsvar med det nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

Med forbehold for bestemmelsene i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF skal del 3 i typegodkjenningsnummeret utformes i 

samsvar med tillegg 6 til vedlegg I til denne forordning. 

En godkjenningsmyndighet skal ikke gi samme nummer til en annen kjøretøytype. 

Kravene i forordning (EF) nr. 715/2007 skal anses å være oppfylt dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kravene i artikkel 3 nr. 10 i denne forordning er oppfylt. 

b) Kravene i artikkel 13 i denne forordning er oppfylt. 

c) Kjøretøyet er godkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07, reglement nr. 85 med tillegg, 

reglement nr. 101 revisjon 3 (som omfatter endringsserie 01 med tillegg) samt, for kjøretøyer med kompresjonstenning, 

reglement nr. 24 del III endringsserie 03. 

d) Kravene i artikkel 5 nr. 11 og 12 er oppfylt.» 

2) Ny artikkel 16a skal lyde: 

«Artikkel 16a 

Overgangsbestemmelser 

Med virkning fra 1. september 2017 for kjøretøyer i gruppe M1 og M2 og i gruppe N1 klasse I, og fra 1. september 2018 

for kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og i gruppe N2, får denne forordning anvendelse bare med hensyn til å vurdere 

følgende krav til kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar med denne forordning før disse datoene: 

a) Produksjonssamsvar i samsvar med artikkel 8.  
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b) Samsvar i bruk i samsvar med artikkel 9. 

c) Tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer i samsvar med artikkel 13. 

Denne forordning får også anvendelse med hensyn til korrelasjonsprosedyren angitt i Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2017/1152(*) og (EU) nr. 2017/1153(**). 

  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å 
bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren 
med hensyn til lette nyttekjøretøyer, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 av 
7.7.2017, s. 644). 

(**) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å 
bestemme korrelasjonsparametrene 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).» 

3) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg XVII til denne forordning. 

Artikkel 18 

Endringer av kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012(1) 

I forordning (EU) nr. 1230/2012 skal artikkel 2 nr. 5 lyde: 

«5) «tilleggsutstyrets masse» den største massen av kombinasjonene av tilleggsutstyr som kan monteres på kjøretøyet i 

tillegg til standardutstyret, i samsvar med produsentens spesifikasjoner,» 

Artikkel 19 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 692/2008 oppheves med virkning fra 1. januar 2022. 

Artikkel 20 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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 1. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 av 12. desember 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkjenning av masser og dimensjoner for motorvogner og deres tilhengere, og om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 353 av 21.12.2012, s. 31). 
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Tillegg 1 Standardsyklus i prøvingsbenk (SBC) 

Tillegg 2 Standard dieselsyklus i prøvingsbenk (SDBC) 

Tillegg 3 Standardsyklus på vei (SRC) 

VEDLEGG VIII Kontroll av gjennomsnittlige eksosutslipp ved lave omgivelsestemperaturer (type 6-prøving) 

VEDLEGG IX Spesifikasjoner for referansedrivstoffer 

VEDLEGG X Reservert 

VEDLEGG XI Egendiagnosesystemer (OBD) for motorvogner 

Tillegg 1 Funksjonelle aspekter ved OBD-systemer 
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Tillegg 2 Vesentlige egenskaper for kjøretøygruppen 

VEDLEGG XII Typegodkjenning av kjøretøyer som er utstyrt med miljøinnovasjoner, og bestemmelse av CO2-utslipp og 

drivstofforbruk for kjøretøyer i gruppe N1 som er underlagt etappevis typegodkjenning 

VEDLEGG XIII EF-typegodkjenning av forurensningsreduserende reserveinnretninger som separate tekniske enheter 

Tillegg 1 Modell for opplysningsdokument 

Tillegg 2 Modell for EF-typegodkjenningsdokument 

Tillegg 3 Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke 

VEDLEGG XIV Tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

Tillegg 1 Samsvarssertifikat 

VEDLEGG XV Reservert 

VEDLEGG XVI Krav til kjøretøyer som bruker en reagens i systemet for etterbehandling av eksos 

VEDLEGG XVII Endringer av forordning (EF) nr. 692/2008 

VEDLEGG XVIII Endringer av direktiv 2007/46/EF 

VEDLEGG XIX Endringer av forordning (EU) nr. 1230/2012 

VEDLEGG XX Måling av netto motoreffekt 

VEDLEGG XXI Prøvingsprosedyre for type 1-utslippsprøving 

 _____  
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[Vedlegg I–XVI og vedlegg XX–XXI er kunngjort i EUT L 175 av 7.7.2017, s. 20–261 og s. 355–643.] 
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VEDLEGG XVII 

ENDRINGER AV FORORDNING (EF) NR. 692/2008 

1. I tillegg 3 til vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3–3.1.1 skal lyde: 

«3. OMFORMER FOR FRAMDRIFTSENERGI (k) 

3.1. Produsent av omformer(e) for framdriftsenergi:  ...................................................................................................  

3.1.1. Produsentens kode (påført omformeren for framdriftsenergi: eller identifisert på annen måte): …» 

b) Nr. 3.2.1.8 skal lyde: 

«3.2.1.8. Nominell motoreffekt (n):  ........................  kW ved  ...........................  min-1 (oppgitt av produsenten)» 

c) Nr. 3.2.2.2 blir nr. 3.2.2.1.1 og skal lyde: 

«3.2.2.1.1. RON-oktantall, blyfri:  ................................................................................................................................. » 

d) Nr. 3.2.4.2.1 skal lyde: 

«3.2.4.2.1. Systembeskrivelse (fellesledning/enkeltinnsprøytingsdyser/fordelerpumpe osv.): ..................................... » 

e) Nr. 3.2.4.2.3 skal lyde: 

«3.2.4.2.3. Innsprøytingspumpe/matepumpe» 

f) Nr. 3.2.4.2.4 skal lyde: 

«3.2.4.2.4. Begrensning av motorturtall» 

g) Nr. 3.2.4.2.9.3 skal lyde: 

«3.2.4.2.9.3. Systembeskrivelse» 

h) Nr. 3.2.4.2.9.3.6–3.2.4.2.9.3.8 skal lyde: 

«3.2.4.2.9.3.6. Vanntemperaturfølerens merke og type eller virkemåte:  .........................................................................  

3.2.4.2.9.3.7. Lufttemperaturfølerens merke og type eller virkemåte:  ...........................................................................  

3.2.4.2.9.3.8. Lufttrykkfølerens merke og type eller virkemåte:  ................................................................................ » 

i) Nr. 3.2.4.3.4.3 skal lyde: 

«3.2.4.3.4.3. Luftstrømfølerens merke og type eller virkemåte:  .................................................................................... » 

j) Nr. 3.2.4.3.4.9–3.2.4.3.4.11 skal lyde: 

«3.2.4.3.4.9. Vanntemperaturfølerens merke og type eller virkemåte:  ...........................................................................   
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3.2.4.3.4.10. Lufttemperaturfølerens merke og type eller virkemåte:  .............................................................................  

3.2.4.3.4.11. Lufttrykkfølerens merke og type eller virkemåte:  ................................................................................... » 

k) Nr. 3.2.4.3.5 skal lyde: 

«3.2.4.3.5. Innsprøytingsdyser» 

l) Nr. 3.2.12.2–3.2.12.2.1 skal lyde: 

«3.2.12.2. Forurensningsreduserende innretninger (dersom slike ikke omfattes av andre numre) 

3.2.12.2.1. Katalysator» 

m) Nr. 3.2.12.2.1.11–3.2.12.2.1.11.10 utgår. 

n) Nr. 3.2.12.2.2–3.2.12.2.2.5 utgår og erstattes med følgende: 

«3.2.12.2.2. Følere 

3.2.12.2.2.1. Lambda-sonde: ja/nei(1) 

3.2.12.2.2.1.1. Merke:  .....................................................................................................................................................  

3.2.12.2.2.1.2. Plassering:  ...............................................................................................................................................  

3.2.12.2.2.1.3. Kontrollområde:  ......................................................................................................................................  

3.2.12.2.2.1.4. Type eller virkemåte:  ..............................................................................................................................  

3.2.12.2.2.1.5. Delenummer:  ....................................................................................................................................... » 

o) Nr. 3.2.12.2.4.1–3.2.12.2.4.2 skal lyde: 

«3.2.12.2.4.1. Spesifikasjoner (merke, type, strømning, høyt trykk / lavt trykk / kombinert trykk osv.): … 

3.2.12.2.4.2. Vannkjølt system (skal angis for hvert enkelt EGR-system, f.eks. lavt trykk / høyt trykk / kombinert 

trykk: ja/nei(1)» 

p) Nr. 3.2.12.2.5–3.2.12.2.5.6 skal lyde: 

«3.2.12.2.5. Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp (bare for bensin- og etanoldrevne motorer): ja/nei(1) 

3.2.12.2.5.1. Detaljert beskrivelse av innretningene:  ......................................................................................................  

3.2.12.2.5.2. Tegning av innretningen for reduksjon av fordampingsutslipp:  ................................................................  

3.2.12.2.5.3. Tegning av karbonbeholderen:  ..................................................................................................................  

3.2.12.2.5.4. Masse av tørt kull:  ..................................................................................................................................  g  
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3.2.12.2.5.5. Skjematisk tegning av drivstofftanken med opplysninger om volum og materiale (bare for bensin- og 

etanoldrevne motorer):  ...............................................................................................................................  

3.2.12.2.5.6. Beskrivelse og tegning av varmeskjoldet mellom drivstofftanken og eksosanlegget:  ............................ » 

q) Nr. 3.2.12.2.6.4–3.2.12.2.6.4.4 utgår. 

r) Nr. 3.2.12.2.6.5 og 3.2.12.2.6.6 blir omnummerert og skal lyde: 

«3.2.12.2.6.4. Partikkelfellens merke:  .............................................................................................................................  

3.2.12.2.6.5. Delenummer:  ......................................................................................................................................... » 

s) Nr. 3.2.12.2.8 skal lyde: 

«3.2.12.2.8. Andre systemer:  ........................................................................................................................................ » 

t) Nye nr. 3.2.12.2.10–3.2.12.2.11.8 skal lyde: 

«3.2.12.2.10. Periodisk regenereringssystem: (Opplysningene nedenfor angis for hver separate enhet) 

3.2.12.2.10.1. Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:  ..................................................  

3.2.12.2.10.2. Antall driftssykluser av type 1 eller tilsvarende sykluser for prøving av motor i prøvingsbenk, 

mellom to sykluser der regenererende faser forekommer under forhold som tilsvarer type 1-

prøvingen (avstand «D» i figur A6.App1/1 i tillegg 1 til delvedlegg 6 til vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 eller figur A13/1 i vedlegg 13 til UN/ECE-reglement nr. 83 (etter hva som er 

relevant)):  ...........................................................................................................................................  

3.2.12.2.10.2.1. Gjeldende type I-syklus: (Angi gjeldende prosedyre: Vedlegg XXI delvedlegg 4 eller UN-ECE-

reglement nr. 83): … 

3.2.12.2.10.3. Beskrivelse av metode som brukes for å bestemme antallet sykluser mellom to sykluser der 

regenererende faser forekommer:  ......................................................................................................  

3.2.12.2.10.4. Parametrer for å bestemme hvilket belastningsnivå som kreves før regenerering forekommer (dvs. 

temperatur, trykk osv.):  ......................................................................................................................  

3.2.12.2.10.5. Beskrivelse av metode som brukes for å belaste systemet ved den prøvingsprosedyren som er 

beskrevet i nr. 3.1. i vedlegg 13 til UN/ECE-reglement nr. 83:  .........................................................  

3.2.12.2.11. Katalysatorsystemer bruker selvnedbrytende reagenser (opplysningene nedenfor angis for hver 

separate enhet): ja/nei(1) 

3.2.12.2.11.1. Type og konsentrasjon av reagens som kreves: … 

3.2.12.2.11.2. Normalt driftstemperaturområde for reagens: … 

3.2.12.2.11.3. Internasjonal standard: … 

3.2.12.2.11.4. Hyppighet for etterfylling av reagens: løpende/ved service (dersom relevant): 

3.2.12.2.11.5. Reagensindikator: (Beskrivelse og plassering) 

3.2.12.2.11.6. Reagensbeholder  
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3.2.12.2.11.6.1. Volum: … 

3.2.12.2.11.6.2. Varmeanlegg: ja/nei (1) 

3.2.12.2.11.6.2.1. Beskrivelse eller tegning 

3.2.12.2.11.7. Styreenhet for reagens: ja/nei(1) 

3.2.12.2.11.7.1. Merke: … 

3.2.12.2.11.7.2. Type: … 

3.2.12.2.11.8. Innsprøytingsdyse for reagens (merke, type og plassering): …» 

u) Nr. 3.2.15.1 skal lyde: 

«3.2.15.1. Typegodkjenningsnummer i henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 (EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1).» 

v) Nr. 3.2.16.1 skal lyde: 

«3.2.16.1. Typegodkjenningsnummer i henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 (EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1).» 

w) Nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3. Elektrisk maskin» 

x) Nr. 3.3.2 skal lyde: 

«3.3.2. REESS» 

y) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Kombinasjoner av omformere for framdriftsenergi» 

z) Nr. 3.4.4 skal lyde: 

«3.4.4. Beskrivelse av enheten for energilagring: (REESS, kondensator, svinghjul/generator)» 

aa) Nr. 3.4.4.5 skal lyde: 

«3.4.4.5. Energi:  ......................  (For REESS: spenning og kapasitet Ah i to timer, for kondensator: J,  ..................... )» 

bb) Nr. 3.4.5 skal lyde: 

«3.4.5. Elektrisk maskin (beskriv hver type elektrisk maskin separat)» 

cc) Nr. 3.5 skal lyde: 

«3.5. Verdier oppgitt av produsenten for bestemmelse av CO2-utslipp/drivstofforbruk/forbruk av elektrisk energi/ 

elektrisk rekkevidde og nærmere opplysninger om miljøinnovasjoner (dersom relevant)(o)» 
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dd) Nr. 4.5 skal lyde: 

«4.4. Clutch» 

ee) Nr. 4.6 skal lyde: 

«4.6. Girutvekslingsforhold 

Gir 

Girkassens utveksling 

(forhold mellom motorens 

turtall og utgående aksels 

turtall) 

Differensialens utveksling(er) 

(forhold mellom utgående 

aksels turtall og drivhjulenes 

turtall) 

Samlet utveksling 

Maksimum for CVT    

1    

2    

3    

…    

Minimum for CVT»    

ff) Nr. 6.6–6.6.3 skal lyde: 

«6.6. Dekk og hjul 

6.6.1. Dekk / hjulkombinasjon(er) 

6.6.1.1. Aksler 

6.6.1.1.1. Aksel 1:  ........................................................................................................................................................  

6.6.1.1.1.1. Betegnelse på dekkdimensjon 

6.6.1.1.2. Aksel 2:  ........................................................................................................................................................  

6.6.1.1.2.1. Betegnelse på dekkdimensjon 

osv. 

6.6.2. Øvre og nedre grense for rulleradius 

6.6.2.1. Aksel 1:  ........................................................................................................................................................  

6.6.2.2. Aksel 2:  ........................................................................................................................................................  

osv. 

6.6.3. Dekktrykk anbefalt av kjøretøyprodusenten:  ......................................................................................  kPa» 

gg) Nr. 9.1 skal lyde: 

«9.1. Karosseritype som bruker kodene definert i del C i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF:  ..................................... »  
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2. I tabell 1 i tillegg 6 til vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008 skal rad ZD-ZL og ZX og ZY lyde: 

«ZD Euro 6c Euro 6-2 M, N1 klasse I PI, CI   31.8.2018 

ZE Euro 6c Euro 6-2 N1 klasse II PI, CI   31.8.2019 

ZF Euro 6c Euro 6-2 N1 klasse III, N2 PI, CI   31.8.2019 

ZG Euro 6d-TEMP Euro 6-2 M, N1 klasse I PI, CI   31.8.2018 

ZH Euro 6d-TEMP Euro 6-2 N1 klasse II PI, CI   31.8.2019 

ZI Euro 6d-TEMP Euro 6-2 N1 klasse III, N2 PI, CI   31.8.2019 

ZJ Euro 6d Euro 6-2 M, N1 klasse I PI, CI   31.8.2018 

ZK Euro 6d Euro 6-2 N1 klasse II PI, CI   31.8.2019 

ZL Euro 6d Euro 6-2 N1 klasse III, N2 PI, CI   31.8.2019 

ZX i.r. i.r. Alle kjøretøyer Batteri, helt 

elektrisk 

1.9.2009 1.1.2011 31.8.2019 

ZY i.r. i.r. Alle kjøretøyer Batteri, helt 

elektrisk 

1.9.2009 1.1.2011 31.8.2019 

ZZ i.r. i.r. Alle kjøretøyer som 

benytter sertifikater i 

samsvar med nr. 2.1.1 i 

vedlegg I 

PI, CI 1.9.2009 1.1.2011 31.8.2019» 
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VEDLEGG XVIII 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM VEDLEGG I, II, III, VIII OG IX TIL DIREKTIV 2007/46/EF 

Endringer i vedlegg I til direktiv 2007/46/EF 

1) I vedlegg I til direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.6.1 skal lyde: 

«2.6.1. Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere, tilhengere med stivt drag eller påhengsvogner, 

massen på koplingen: 

a) Minste og største for hver variant:  ..............................................................................................................  

b) Masse for hver versjon (skjema skal vedlegges):  .................................................................................... » 

b) Nr. 3–3.1.1 skal lyde: 

«3. OMFORMER FOR FRAMDRIFTSENERGI (k) 

3.1. Produsent av omformer(e) for framdriftsenergi:  ................................................................................................  

3.1.1. Produsentens kode (påført omformeren for framdriftsenergi: eller identifisert på annen måte):  ..................... » 

c) Nr. 3.2.1.8 skal lyde: 

«3.2.1.8. Nominell motoreffekt (n):  ........................  kW ved  ........................  min-1 (oppgitt av produsenten)» 

d) Nytt nr. 3.2.2.1.1 skal lyde: 

«3.2.2.1.1. RON-oktantall, blyfri:  .............................................................................................................................. » 

e) Nr. 3.2.4.2.1 skal lyde: 

«3.2.4.2.1. Systembeskrivelse (fellesledning/enkeltinnsprøytingsdyser/fordelerpumpe osv.):  .................................. » 

f) Nr. 3.2.4.2.3 skal lyde: 

«3.2.4.2.3. Innsprøytingspumpe/matepumpe» 

g) Nr. 3.2.4.2.4 skal lyde: 

«3.2.4.2.4. Begrensning av motorturtall» 

h) Nr. 3.2.4.2.9.3 skal lyde: 

«3.2.4.2.9.3. Systembeskrivelse» 

i) Nytt nr. 3.2.4.2.9.3.1.1 skal lyde: 

«3.2.4.2.9.3.1.1. Programvareversjon for ECU: ......................................................................................................... »  
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j) Nr. 3.2.4.2.9.3.6–3.2.4.2.9.3.8 skal lyde: 

«3.2.4.2.9.3.6. Vanntemperaturfølerens merke og type eller virkemåte:  ......................................................................  

3.2.4.2.9.3.7. Lufttemperaturfølerens merke og type eller virkemåte:  ........................................................................  

3.2.4.2.9.3.8. Lufttrykkfølerens merke og type eller virkemåte:  .............................................................................. » 

k) Nytt nr. 3.2.4.3.4.1.1 skal lyde: 

«3.2.4.3.4.1.1. Programvareversjon for ECU:  ........................................................................................................... » 

l) Nr. 3.2.4.3.4.3 skal lyde: 

«3.2.4.3.4.3. Luftstrømfølerens merke og type eller virkemåte:  ................................................................................ » 

m) Nr. 3.2.4.3.4.9–3.2.4.3.4.11 skal lyde: 

«3.2.4.3.4.9. Vanntemperaturfølerens merke og type eller virkemåte:  .........................................................................  

3.2.4.3.4.10. Lufttemperaturfølerens merke og type eller virkemåte:  ..........................................................................  

3.2.4.3.4.11. Lufttrykkfølerens merke og type eller virkemåte:  ................................................................................ » 

n) Nr. 3.2.4.3.5 skal lyde: 

«3.2.4.3.5. Innsprøytingsdyser» 

o) Nye nr. 3.2.4.4.2 og 3.2.4.4.3. skal lyde: 

«3.2.4.4.2. Merke(r):  .....................................................................................................................................................  

3.2.4.4.3. Type(r):  .................................................................................................................................................... » 

p) Nr. 3.2.12.2–3.2.12.2.1 skal lyde: 

«3.2.12.2. Forurensningsreduserende innretninger (dersom slike ikke omfattes av andre numre) 

3.2.12.2.1. Katalysator» 

q) Nr. 3.2.12.2.1.11–3.2.12.2.1.11.10 utgår og erstattes med følgende nye numre: 

«3.2.12.2.1.11. Normalt driftstemperaturområde:  ...............................................................................................  °C» 

r) Nr. 3.2.12.2.2–3.2.12.2.2.5 utgår og erstattes med følgende: 

«3.2.12.2.2. Følere 

3.2.12.2.2.1. Lambda-sonde: ja/nei(1) 

3.2.12.2.2.1.1. Merke:  ..................................................................................................................................................  

3.2.12.2.2.1.2. Plassering:  ............................................................................................................................................   
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3.2.12.2.2.1.3. Kontrollområde:  ...................................................................................................................................  

3.2.12.2.2.1.4. Type eller virkemåte:  ...........................................................................................................................  

3.2.12.2.2.1.5. Delenummer:  ........................................................................................................................................  

3.2.12.2.2.2. NOx-føler: ja/nei(1) 

3.2.12.2.2.2.1. Merke:  ..................................................................................................................................................  

3.2.12.2.2.2.2. Type:  ....................................................................................................................................................  

3.2.12.2.2.2.3. Plassering:  ............................................................................................................................................  

3.2.12.2.2.3. Partikkelføler: ja/nei(1) 

3.2.12.2.2.3.1. Merke:  ..................................................................................................................................................  

3.2.12.2.2.3.2. Type:  ....................................................................................................................................................  

3.2.12.2.2.3.3. Plassering:  ......................................................................................................................................... » 

s) Nr. 3.2.12.2.4.1–3.2.12.2.4.2 skal lyde: 

«3.2.12.2.4.1. Spesifikasjoner (merke, type, strømning, høyt trykk / lavt trykk / kombinert trykk osv.):  .....................  

3.2.12.2.4.2. Vannkjølt system (skal angis for hvert enkelt EGR-system, f.eks. lavt trykk / høyt trykk / kombinert 

trykk: ja/nei(1)» 

t) Nr. 3.2.12.2.5–3.2.12.2.5.6 skal lyde: 

«3.2.12.2.5. Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp (bare for bensin- og etanoldrevne motorer): ja/nei(1) 

3.2.12.2.5.1. Detaljert beskrivelse av innretningene:  ...................................................................................................  

3.2.12.2.5.2. Tegning av innretningen for reduksjon av fordamping:  ..........................................................................  

3.2.12.2.5.3. Tegning av karbonbeholderen:  ................................................................................................................  

3.2.12.2.5.4. Masse av tørt kull:  ................................................................................................................................  g 

3.2.12.2.5.5. Skjematisk tegning av drivstofftanken med opplysninger om volum og materiale (bare for bensin- og 

etanoldrevne motorer):  ............................................................................................................................  

3.2.12.2.5.6. Beskrivelse og tegning av varmeskjoldet mellom drivstofftanken og eksosanlegget:  .......................... » 

u) Nr. 3.2.12.2.6.4–3.2.12.2.6.4.4 utgår. 

v) Nr. 3.2.12.2.6.5 og 3.2.12.2.6.6 blir omnummerert og skal lyde: 

«3.2.12.2.6.4. Partikkelfellens merke:  ..........................................................................................................................   
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3.2.12.2.6.5. Delenummer:  ...................................................................................................................................... » 

w) Nr. 3.2.12.2.7–3.2.12.2.7.0.6 skal lyde: 

«3.2.12.2.7. Egendiagnosesystem: ja/nei(1):  ............................................................................................................  

3.2.12.2.7.0.1. (Bare Euro VI) Antall OBD-motorfamilier i motorfamilien 

3.2.12.2.7.0.2. (Bare Euro VI) Liste over OBD-motorfamilier (dersom relevant) 

3.2.12.2.7.0.3. (Bare Euro VI) Nummer på OBD-motorfamilien som den representative motoren / medlemmet av 

motorfamilien tilhører:  .........................................................................................................................  

3.2.12.2.7.0.4. (Bare Euro VI) Produsentens henvisninger til den OBD-dokumentasjonen som kreves i artikkel 5 

nr. 4 bokstav c) og artikkel 9 nr. 4 i forordning (EU) nr. 582/2011, og som er angitt i vedlegg X til 

nevnte forordning med sikte på godkjenning av OBD-systemet 

3.2.12.2.7.0.5. (Bare Euro VI) Eventuelt produsentens henvisning til dokumentasjonen for montering av et OBD-

utstyrt motorsystem i et kjøretøy 

3.2.12.2.7.0.6. (Bare Euro VI) Eventuelt produsentens henvisning til den dokumentasjonspakken som gjelder 

montering i kjøretøyet av en godkjent motors OBD-system 

x) I nr. 3.2.12.2.7.6.4.1 skal overskriften lyde «Lette kjøretøyer». 

y) Nr. 3.2.12.2.8 skal lyde: 

«3.2.12.2.8. Andre systemer:  ..................................................................................................................................... » 

z) Nye nr. 3.2.12.2.8.2.3–3.2.12.2.8.2.5 skal lyde: 

«3.2.12.2.8.2.3. Type motiveringssystem: Ikke omstart av motoren etter nedtelling/ikke motorstart etter påfylling av 

drivstoff/blokkering av påfylling av drivstoff/ytelsesbegrensning 

3.2.12.2.8.2.4. Beskrivelse av motiveringssystemet 

3.2.12.2.8.2.5. Tilsvarende kjøretøyets gjennomsnittlige rekkevidde med full drivstofftank: … km» 

aa) Nytt nr. 3.2.12.2.8.4 skal lyde: 

«3.2.12.2.8.4. (Bare Euro VI) Liste over OBD-motorfamilier (dersom relevant): …» 

bb) Nye nr. 3.2.12.2.10–3.2.12.2.11.8 skal lyde: 

«3.2.12.2.10. Periodisk regenereringssystem: (Opplysningene nedenfor angis for hver separate enhet) 

3.2.12.2.10.1. Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning: …. 

3.2.12.2.10.2. Antall driftssykluser av type 1 eller tilsvarende sykluser for prøving av motor i prøvingsbenk, 

mellom to sykluser der regenererende faser forekommer under forhold som tilsvarer type  

1-prøvingen (avstand «D» i figur A6.App1/1 i tillegg 1 til delvedlegg 6 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 eller figur A13/1 i vedlegg 13 til UN/ECE-reglement nr. 83 (etter hva 

som er relevant)): …  
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3.2.12.2.10.2.1. Gjeldende type I-syklus (angi gjeldende prosedyre: Vedlegg XXI delvedlegg 4 eller UN-ECE-

reglement nr. 83):  ............................................................................................................................  

3.2.12.2.10.3. Beskrivelse av metode som brukes for å bestemme antallet sykluser mellom to sykluser der 

regenererende faser forekommer:  ....................................................................................................  

3.2.12.2.10.4. Parametrer for å bestemme hvilket belastningsnivå som kreves før regenerering forekommer (dvs. 

temperatur, trykk osv.):  ...................................................................................................................  

3.2.12.2.10.5. Beskrivelse av metode som brukes for å belaste systemet ved den prøvingsprosedyren som er 

beskrevet i nr. 3.1. i vedlegg 13 til UN/ECE-reglement nr. 83:  .......................................................  

3.2.12.2.11. Katalysatorsystemer bruker selvnedbrytende reagenser (opplysningene nedenfor angis for hver 

separate enhet): ja/nei(1) 

3.2.12.2.11.1. Type og konsentrasjon av reagens som kreves: … 

3.2.12.2.11.2. Normalt driftstemperaturområde for reagens: … 

3.2.12.2.11.3. Internasjonal standard: … 

3.2.12.2.11.4. Hyppighet for etterfylling av reagens: løpende/ved service (dersom relevant): 

3.2.12.2.11.5. Reagensindikator (beskrivelse og plassering): … 

3.2.12.2.11.6. Reagensbeholder 

3.2.12.2.11.6.1. Volum: … 

3.2.12.2.11.6.2. Varmeanlegg: ja/nei 

3.2.12.2.11.6.2.1. Beskrivelse eller tegning … 

3.2.12.2.11.7. Styreenhet for reagens: ja/nei(1) 

3.2.12.2.11.7.1. Merke: … 

3.2.12.2.11.7.2. Type: … 

3.2.12.2.11.8. Innsprøytingsdyse for reagens (merke, type og plassering): …» 

cc) Nr. 3.2.15.1 skal lyde: 

«3.2.15.1. Typegodkjenningsnummer i samsvar med forordning (EF) nr. 661/2009 (EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1): 

…» 

dd) Nr. 3.2.16.1 skal lyde: 

«3.2.16.1. Typegodkjenningsnummer i samsvar med forordning (EF) nr. 661/2009 (EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1): 

…» 

ee) Nye nr. 3.2.20–3.2.20.2.4 skal lyde: 

«3.2.20. Informasjon om varmelagring  
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3.2.20.1. Aktiv varmelagringsinnretning: ja/nei 

3.2.20.1.1. Entalpi: … (J) 

3.2.20.2. Isolasjonsmaterialer 

3.2.20.2.1. Isolasjonsmateriale: … 

3.2.20.2.2. Isolasjonsvolum: … 

3.2.20.2.3. Isolasjonsvekt: … 

3.2.20.2.4. Isolasjonens plassering: …» 

ff) Nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3. Elektrisk maskin» 

gg) Nr. 3.3.2 skal lyde: 

«3.3.2. REESS» 

hh) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Kombinasjoner av omformere for framdriftsenergi» 

ii) Nr. 3.4.4 skal lyde: 

«3.4.4. Beskrivelse av enheten for energilagring: (REESS, kondensator, svinghjul/generator)» 

jj) Nr. 3.4.4.5 skal lyde: 

«3.4.4.5. Energi:  .....................  (for REESS: spenning og kapasitet Ah i to timer, for kondensator: J,  .................... )» 

kk) Nr. 3.4.5 skal lyde: 

«3.4.5. Elektriske maskiner (beskriv hver type elektrisk maskin separat)» 

ll) Nr. 3.5 skal lyde: 

«3.5. Verdier oppgitt av produsenten for bestemmelse av CO2-utslipp/drivstofforbruk/forbruk av elektrisk energi/ 

elektrisk rekkevidde og nærmere opplysninger om miljøinnovasjoner (dersom relevant)(o)» 

mm) Nye nr. 3.5.7–3.5.8.3 skal lyde: 

«3.5.7. Verdier oppgitt av produsenten 

3.5.7.1. Parametrer for prøvingskjøretøy 

3.5.7.1.1 Øvre verdi (H) for kjøretøy 

3.5.7.1.1.1. Syklusens energibehov: … J  
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3.5.7.1.1.2. Koeffisienter for kjøremotstand 

3.5.7.1.1.2.1. f0:  .........  N 

3.5.7.1.1.2.2. f1:  ........ N/(km/t) 

3.5.7.1.1.2.3. f2:  ........ N/(km/t)2 

3.5.7.1.2. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant) 

3.5.7.1.2.1. Energibehov under syklus: … J 

3.5.7.1.2.2. Koeffisienter for kjøremotstand 

3.5.7.1.2.2.1. f0:  ..........  N 

3.5.7.1.2.2.2. f1:  .......... N/(km/t) 

3.5.7.1.2.2.3. f2:  .......... N/(km/t)2 

3.5.7.1.3. Mellomverdi (M) for kjøretøy (dersom relevant) 

3.5.7.1.3.1. Energibehov under syklus: … J 

3.5.7.1.3.2. Koeffisienter for kjøremotstand 

3.5.7.1.3.2.1. f0:  ..........  N 

3.5.7.1.3.2.2. f1:  ............  N/(km/t) 

3.5.7.1.3.2.3. f2:  ............  N/(km/t)2 

3.5.7.2. Utslipp av CO2 ved blandet kjøring 

3.5.7.2.1. CO2-utslipp for forbrenningsmotorer 

3.5.7.2.1.1. Øvre verdi (H) for kjøretøy:  ..............................................  g/km 

3.5.7.2.1.2. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant):  ................................  g/km 

3.5.7.2.2. CO2-utslipp for elektriske hybridkjøretøyer med ekstern lading (OVC-HEV) og elektriske hybrid-

kjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV) i ladingsbevarende tilstand 

3.5.7.2.2.1. Øvre verdi (H) for kjøretøy:  .............................  g/km 

3.5.7.2.2.2. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant):  ......................  g/km 

3.5.7.2.2.3. Mellomverdi (M) for kjøretøy (dersom relevant):  ........................  g/km 

3.5.7.2.3. CO2-utslipp for elektriske hybridkjøretøyer med ekstern lading (OVC-HEV) i avladende tilstand 

3.5.7.2.3.1. Øvre verdi (H) for kjøretøy:  .................................  g/km 

3.5.7.2.3.2. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant):  ..........................  g/km  
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3.5.7.2.3.3. Mellomverdi (M) for kjøretøy (dersom relevant):  ........................  g/km 

3.5.7.3. Elektrisk rekkevidde for elektriske kjøretøyer 

3.5.7.3.1. Rekkevidde med bare elektrisk drift (PER) for kjøretøyer med bare elektrisk drift (PEV) 

3.5.7.3.1.1. Øvre verdi (H) for kjøretøy:  ..............................................  km 

3.5.7.3.1.2. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant):  ...............................  km 

3.5.7.3.2. Helelektrisk rekkevidde (AER) for elektriske hybridkjøretøyer (HEV) 

3.5.7.3.2.1. Øvre verdi (H) for kjøretøy:  ..............................................  km 

3.5.7.3.2.2. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant):  ..................................  km 

3.5.7.3.2.3. Mellomverdi (M) for kjøretøy (dersom relevant):  ...............................  km 

3.5.7.4. Drivstofforbruk i ladingsbevarende tilstand (FCCS) for brenselcelledrevne hybridkjøretøyer (FCHV) 

3.5.7.4.1. Øvre verdi (H) for kjøretøy:  ..............................................  kg/100 km 

3.5.7.4.2. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant):  ..................................  kg/100 km 

3.5.7.4.3. Mellomverdi (M) for kjøretøy (dersom relevant):  ...............................  kg/100 km 

3.5.7.5. Forbruk av elektrisk energi for elektriske kjøretøyer 

3.5.7.5.1. Blandet forbruk av elektrisk energi (ECWLTC) for kjøretøyer med bare elektrisk drift 

3.5.7.5.1.1. Øvre verdi (H) for kjøretøy:  ..............................................  Wh/km 

3.5.7.5.1.2. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant):  .......................................  Wh/km 

3.5.7.5.2. Forbruk av elektrisk energi i avladende tilstand (ECAC, CD - blandet), vektet for nytteverdifaktor 

3.5.7.5.2.1. Øvre verdi (H) for kjøretøy:  ..............................................  Wh/km 

3.5.7.5.2.2. Nedre verdi (L) for kjøretøy (dersom relevant):  ..................................  Wh/km 

3.5.7.5.2.3. Mellomverdi (M) for kjøretøy (dersom relevant):  ...............................  Wh/km 

3.5.8. Kjøretøy utstyrt med en miljøinnovasjon i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 for 

M1-kjøretøyer eller artikkel 12 i forordning (EU) nr. 510/2011 for N1-kjøretøyer: ja/nei(1) 

3.5.8.1. Type/variant/versjon av basiskjøretøyet som nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) nr. 725/2011 for M1-

kjøretøyer eller artikkel 5 i forordning (EU) nr. 427/2014 for N1-kjøretøyer (dersom relevant): 

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

3.5.8.2. Interaksjoner mellom forskjellige miljøinnovasjoner: ja/nei(1) 
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3.5.8.3. Data om utslipp ved bruk av miljøinnovasjoner (gjenta tabellen for hvert referansedrivstoff som er 

prøvd)(w1) 

Beslutning 

om god-

kjenning av 

miljøinno-

vasjonen(w2) 

Kode for 

miljøinno-

vasjonen 

(w3) 

1. CO2-

utslipp fra 

basiskjøret

øyet (g/km) 

2. CO2-

utslipp fra 

kjøretøyet 

med miljø-

innovasjon 

(g/km) 

3. CO2-

utslipp fra 

basiskjøre-

tøyet under 

type 1-

prøvings-

syklus(w4) 

4. CO2-

utslipp fra 

kjøretøyet 

med miljø-

innovasjon 

under type 1-

prøvings-

syklus 

5. Utnyttelses-

grad (UF), dvs. 

hvor stor del 

av tiden tek-

nologien er i 

bruk under 

normale 

driftsvilkår 

Reduksjon 

av CO2-

utslipp 

((1 – 2) – 

(3 – 4))*5 

xxxx/201x        

        

        

Samlet reduksjon av CO2-utslipp (g/km)(w5)»  

nn) Nr. 4.4 skal lyde: 

«4.4. Clutch …» 

oo) Nye nr. 4.5.1.1–4.5.1.5 skal lyde: 

«4.5.1.1. Dominerende driftsmåte: ja/nei(1) 

4.5.1.2. Beste driftsmåte (dersom ingen dominerende driftsmåte): … 

4.5.1.3. Verste driftsmåte (dersom ingen dominerende driftsmåte): … 

4.5.1.4. Nominelt dreiemoment:  ................  

4.5.1.5. Antall clutcher:  ................... » 

pp) Nr. 4.6 skal lyde: 

«4.6. Girutvekslingsforhold 

Gir 

Girkassens utveksling 

(forhold mellom motorens 

turtall og utgående aksels 

turtall) 

Differensialens utveksling(er) 

(forhold mellom utgående 

aksels turtall og drivhjulenes 

turtall) 

Samlet utveksling 

Maksimum for CVT    

1    

2    

3    

…    

Minimum for CVT 

Revers» 
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qq) Nr. 6.6–6.6.5 skal lyde: 

«6.6. Dekk og hjul 

6.6.1. Dekk-/hjulkombinasjon(er) 

6.6.1.1. Aksler 

6.6.1.1.1. Aksel 1:  ..........................  

6.6.1.1.1.1. Betegnelse på dekkdimensjon:  ...............  

6.6.1.1.1.2. Indeks for belastningskapasitet:  ................  

6.6.1.1.1.3. Symbol for hastighetskategori: 

6.6.1.1.1.4. Felgstørrelse(r):  ..................  

6.6.1.1.1.5. Innpressingsdybde(r):  ....... 

6.6.1.1.2. Aksel 2:  ........................  

6.6.1.1.2.1. Betegnelse på dekkdimensjon:  ...............  

6.6.1.1.2.2. Indeks for belastningskapasitet:  ...................  

6.6.1.1.2.3. Symbol for hastighetskategori:  ................  

6.6.1.1.2.4. Felgstørrelse(r):  ...................  

6.6.1.1.2.5. Innpressingsdybde(r):  ................  

osv. 

6.6.1.2. Eventuelt reservehjul:  ......................  

6.6.2. Øvre og nedre grense for rulleradius 

6.6.2.1. Aksel 1:  ....................................  mm 

6.6.2.2. Aksel 2:  ....................................  mm 

6.6.2.3. Aksel 3:  ................................... mm 

6.6.2.4. Aksel 4:  ................................... mm 

osv. 

6.6.3. Dekktrykk anbefalt av kjøretøyprodusenten: .....................................................................................  kPa 

6.6.4. Egnet kombinasjon av kjetting/dekk/hjul for kjøretøytypens foraksel og/eller bakaksel, som anbefalt av 

produsenten:  ..............................................................................................................................................   
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6.6.5. Kort beskrivelse av eventuell reserveenhet til midlertidig bruk: …» 

rr) Nr. 9.1 skal lyde: 

«9.1. Karosseritype som bruker kodene definert i del C i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF:  ................... » 

ss) Nr. 9.9.2.1 skal lyde: 

«9.9.2.1. Type og beskrivelse av innretningen: …» 

Endringer i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF 

2) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Til slutt i nr. 1.3.1 og 3.3.1 i del B i vedlegg II, som definerer kriteriene for «kjøretøyversjoner» for kjøretøyer i gruppe 

M1 og N1, tilføyes følgende tekst: 

«Som alternativ til kriterium h), i) og j) skal alle prøvinger som utføres for beregning av CO2- utslipp, forbruk av 

elektrisk energi og drivstofforbruk i samsvar med bestemmelsene i delvedlegg 6 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151, være felles for de kjøretøyene som er gruppert i en versjon.» 

b) Følgende tekst tilføyes til slutt i nr. 3.3.1 i del B i vedlegg II: 

«k) Forekomsten av en unik kombinasjon innovative teknologier, som angitt i artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 510/2011(*). 

  

(*) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1.» 

Endringer i vedlegg III til direktiv 2007/46/EF 

3) I vedlegg III til direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3–3.1.1 skal lyde: 

«3. OMFORMER FOR FRAMDRIFTSENERGI (k) 

3.1. Produsent av omformer(e) for framdriftsenergi:  ...................................................................................................  

3.1.1. Produsentens kode (påført på omformeren for framdriftsenergi eller identifisert på annen måte): …» 

b) Nr. 3.2.1.8 skal lyde: 

«3.2.1.8. Nominell motoreffekt (n):  .....................  kW ved  .............................  min-1 (oppgitt av produsenten)» 

c) Nr. 3.2.12.2–3.2.12.2.1 skal lyde: 

«3.2.12.2. Forurensningsreduserende innretninger (dersom slike ikke omfattes av andre numre) 

3.2.12.2.1. Katalysator» 

d) Nr. 3.2.12.2.1.11 utgår. 

e) Nr. 3.2.12.2.1.11.6 og 3.2.12.2.1.11.7 utgår. 
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f) Nr. 3.2.12.2.2 utgår og erstattes med følgende nye nummer: 

«3.2.12.2.2.1. Lambda-sonde: ja/nei(1)» 

g) Nr. 3.2.12.2.5 skal lyde: 

«3.2.12.2.5. Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp (bare for bensin- og etanoldrevne motorer): ja/nei(1)» 

h) Nr. 3.2.12.2.8 skal lyde: 

«3.2.12.2.8. Andre systemer» 

i) Nye nr. 3.2.12.2.10–3.2.12.2.10.1 skal lyde: 

«3.2.12.2.10. Periodisk regenereringssystem: (Opplysningene nedenfor angis for hver separate enhet) 

3.2.12.2.10.1. Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:  ...................................................... » 

j) Nytt nr. 3.2.12.2.11.1 skal lyde: 

«3.2.12.2.11.1. Type og konsentrasjon av reagens som kreves:  .................................................................................... » 

k) Nr. 3.3 skal lyde: 

«3.3. Elektrisk maskin» 

l) Nr. 3.3.2 skal lyde: 

«3.3.2. REESS» 

m) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Kombinasjoner av omformere for framdriftsenergi» 

n) Nr. 3.5.4–3.5.5.6 utgår. 

o) Nr. 4.6 skal lyde: 

«4.6. Girutvekslingsforhold 

Gir 

Girkassens utveksling 

(forhold mellom motorens 

turtall og utgående aksels 

turtall) 

Differensialens utveksling(er) 

(forhold mellom utgående 

aksels turtall og drivhjulenes 

turtall) 

Samlet utveksling 

Maksimum for CVT    

1    

2    

3    

…    

Minimum for CVT 

Revers» 
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p) Nr. 6.6.1.skal lyde: 

«6.6.1. Dekk-/hjulkombinasjon(er)» 

q) Nr. 9.1 skal lyde: 

«9.1. Karosseritype som bruker kodene definert i del C i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF: ...................................... » 

Endringer i vedlegg VIII til direktiv 2007/46/EF 

4) I vedlegg VIII til direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

«VEDLEGG VIII 

PRØVINGSRESULTATER 

(Skal fylles ut av typegodkjenningsmyndigheten og vedlegges EF-typegodkjenningsdokumentet for kjøretøyet.) 

I hvert tilfelle skal det klart framgå av opplysningene hvilken variant og versjon de gjelder for. Hver enkelt versjon kan ikke 

ha mer enn ett resultat. Det er imidlertid tillatt med en kombinasjon av flere resultater for hver versjon der det dårligste 

resultatet vises. I sistnevnte tilfelle skal det tilføyes en merknad om at bare de dårligste resultatene oppgis for punkter som 

er merket med (*). 

1. Resultater av lydnivåprøving 

Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For rettsakter som 

gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet:  ......................................................................  

Variant/versjon: … … … 

Under kjøring (dB(A)/E): … … … 

Stillestående (dB(A)/E): … … … 

ved (min-1): … … … 

2. Resultater av prøving av eksosutslipp 

2.1. Utslipp fra motorvogner som prøves med prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer 

Angi siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For rettsakter som gjennomføres i to eller flere stadier, 

angis også gjennomføringsstadiet:  ................................................................................................................................  

Drivstoff(er)(1) … (diesel, bensin, LPG, NG, to typer drivstoff: bensin/NG, LPG, NG/biometan, blandingsdrivstoff: 

bensin/etanol….) 

2.1.1. Type 1-prøving (2)(3) (utslipp fra kjøretøy i prøvingssyklusen etter kaldstart) 

NEDC-gjennomsnittsverdier og høyeste WLTP-verdier 

Variant/versjon: … … … 

CO mg/km … … … 

THC (mg/km) … … … 

  

(1) Angi når det er begrensninger på drivstoffet (f.eks. L-området eller H-området for naturgass). 

(2) For kjøretøyer som bruker to typer drivstoff, skal tabellen gjentas for begge drivstoffer. 

(3) For kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff (når prøvingen skal foretas for begge drivstoffer, i samsvar med figur I.2.4 i vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151) og for kjøretøyer som bruker LPG eller NG/biometan, med enten én eller to typer drivstoff, skal tabellen 

gjentas for de forskjellige referansegassene som benyttes i prøvingen, og de dårligste resultatene skal vises i en egen tabell. Når det er 

relevant skal det angis om resultatene er målt eller beregnet, i samsvar med nr. 3.1.4 i vedlegg 12 til UN-ECE-reglement nr. 83. 
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NMHC (mg/km) … … … 

NOx (mg/km) … … … 

THC + NOx (mg/km) … … … 

Partikkelmasse (PM) (mg/km) … … … 

Antall partikler (PN) (#/km)(1) … … … 

Prøving av korreksjon av omgivelsestemperatur (ATCT) 

ATCT-familie Interpolasjonsfamilie Kjøremotstandsmatrisefamilie 

… … … 

… … … 

Korreksjonsfaktorer for familie 

ATCT-familie FCF 

… … 

… … 

2.1.2. Type 2-prøving (1)(2) (utslippsdata til bruk for typegodkjenning ved teknisk kontroll) 

Type 2, prøving ved lavt tomgangsturtall: 

Variant/versjon: … … … 

CO (volumprosent) … … … 

Motorturtall (min-1) … … … 

Motoroljetemperatur (°C) … … … 

Type 2, prøving ved høyt tomgangsturtall: 

Variant/versjon: … … … 

CO (volumprosent) … … … 

Lambda-verdi … … … 

Motorturtall (min-1) … … … 

Motoroljetemperatur (°C) … … … 

  

  

(1) For kjøretøyer som bruker to typer drivstoff, skal tabellen gjentas for begge drivstoffer. 

(2) For kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff (når prøvingen skal foretas for begge drivstoffer, i samsvar med figur I.2.4 i vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151), og for kjøretøyer som bruker LPG eller NG/biometan, med enten én eller to typer drivstoff, skal tabellen 

gjentas for de forskjellige referansegassene som benyttes i prøvingen, og de dårligste resultatene skal vises i en egen tabell. Når det er 

relevant, skal det angis om resultatene er målt eller beregnet, i samsvar med nr. 3.1.4 i vedlegg 12 til UN-ECE-reglement nr. 83. 
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2.1.3. Type 3-prøving (utslipp av veivhusgasser): … 

2.1.4. Type 4-prøving (fordampingsutslipp): … g/prøving 

2.1.5. Type 5-prøving (forurensningsreduserende innretningers holdbarhet): 

— Tilbakelagt strekning i aldringsprøving (km) (f.eks. 160 000 km): … 

— Forringelsesfaktor DF: beregnet/fastsatt(1) 

— Verdier: 

Variant/versjon: … … … 

CO … … … 

THC … … … 

NMHC … … … 

NOx … … … 

THC + NOx … … … 

Partikkelmasse (PM) … … … 

Antall partikler (PN)(1) … … … 

2.1.6. Type 6-prøving (gjennomsnittlige utslipp ved lave omgivelsestemperaturer): 

Variant/versjon: … … … 

CO g/km … … … 

THC (g/km) … … … 

2.1.7. Egendiagnosesystem: ja/nei(2) 

2.2. Utslipp fra motorer som prøves med prøvingsprosedyren for tunge kjøretøyer. 

Angi siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For rettsakter som gjennomføres i to eller flere stadier, 

angis også gjennomføringsstadiet: … 

Drivstoff(er)(3) … (diesel, bensin, LPG, NG, etanol …) 

2.2.1. Resultater av ESC-prøving(4)(5)(6) 

Variant/versjon: … … … 

CO (mg/kWh) … … … 

THC (mg/kWh) … … … 

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Angi når det er begrensninger på drivstoffet (f.eks. L-området eller H-området for naturgass). 

(4) Dersom relevant. 

(5) For Euro VI skal ESC forstås som WHSC, og ETC som WHTC. 

(6) For Euro VI skal tabellen gjentas for hvert referansedrivstoff som er prøvd dersom CNG- og LPG-drevne motorer prøves med forskjellige 

referansedrivstoffer. 
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NOX (mg/kWh) … … … 

NH3 (ppm)(1) … … … 

Partikkelmasse (mg/kWh) … … … 

Antall partikler (#/kWh)(1) … … … 

2.2.2. Resultater av ELR-prøving(1) 

Variant/versjon: … … … 

Røykverdi: … m–1 … … … 

2.2.3. Resultater av ETC-prøving(2)(3) 

Variant/versjon: … … … 

CO (mg/kWh) … … … 

THC (mg/kWh) … … … 

NMHC (mg/kWh)(1) … … … 

CH4 (mg/kWh)(1) … … … 

NOX (mg/kWh) … … … 

NH3 (ppm)(1) … … … 

Partikkelmasse (mg/kWh) … … … 

Antall partikler (#/kWh)(1) … … … 

2.2.4. Tomgangsprøving(4) 

Variant/versjon: … … … 

CO (volumprosent) … … … 

Lambda-verdi(1) … … … 

Motorturtall (min-1) … … … 

Motoroljetemperatur (K) … … … 

2.3. Røyk fra dieselmotorer 

Angi siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For rettsakter som gjennomføres i to eller flere stadier, 

angis også gjennomføringsstadiet:  ................................................................................................................................  

2.3.1. Resultater av prøving ved fri akselerasjon 

Variant/versjon: … … … 

  

(1) Dersom relevant. 

(2) For Euro VI skal ESC forstås som WHSC, og ETC som WHTC. 

(3) For Euro VI skal tabellen gjentas for hvert referansedrivstoff som er prøvd, dersom CNG- og LPG-drevne motorer prøves med forskjellige 

referansedrivstoffer. 

(4) Dersom relevant. 
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Korrigert verdi for absorpsjonsfaktor (m-1) … … … 

Normalt tomgangsturtall … … … 

Høyeste motorturtall … … … 

Oljetemperatur (min./maks.) … … … 

3. Resultater av prøving av CO2-utslipp, drivstofforbruk/forbruk av elektrisk energi og elektrisk rekkevidde 

Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen:  .............................................  

3.1. Forbrenningsmotorer, herunder elektriske hybridkjøretøyer uten ekstern lading (NOVC)(1)(2) 

Variant/versjon: … … … 

CO2-utslipp (bykjøring) (g/km) … … … 

CO2-utslipp (landeveiskjøring) (g/km) … … … 

CO2-utslipp (blandet kjøring) (g/km) … … … 

Drivstofforbruk (bykjøring) (l/100 km)(1) … … … 

Drivstofforbruk (landeveiskjøring) (l/100 km)(2) … … … 

Drivstofforbruk (blandet kjøring) (l/100 km)(3) … … … 

(1) Enheten «l/100 km» erstattes med «m3/100 km» for kjøretøyer som går på NG og H2NG, og med «kg/100 km» for kjøretøyer 

som går på hydrogen. 

(2) Enheten «l/100 km» erstattes med «m3/100 km» for kjøretøyer som går på NG og H2NG, og med «kg/100 km» for kjøretøyer 

som går på hydrogen. 

(3) Enheten «l/100 km» erstattes med «m3/100 km» for kjøretøyer som går på NG og H2NG, og med «kg/100 km» for kjøretøyer 

som går på hydrogen. 

 

Identifikator for interpolasjonsfamilie(1) Variant/versjoner 

… … 

… … 

… … 

(1) Formatet for identifikatoren for interpolasjonsfamilie er fastsatt i nr. 5.0 i vedlegg XXI til 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, 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). 

 

Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie(1) Variant/versjoner 

… … 

… … 

… … 

(1) Formatet for identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie er fastsatt i nr. 5.0 i vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. 

  

(1) Dersom relevant. 

(2) Gjenta tabellen for hvert referansedrivstoff som er prøvd. 
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Resultater: 

Identifikator for interpolasjonsfamilie 

Identifikator 

for kjøre-

motstands-

matrisefamilie 

VH 
VM (dersom 

relevant) 

VL (dersom 

relevant) 

Representativ 

verdi V 

CO2-utslipp i fase LAV (g/km) … … …  

CO2-utslipp i fase MID (g/km) … … …  

CO2-utslipp i fase HØY (g/km) … … …  

CO2-utslipp i fase EKSTRA HØY (g/km) … … …  

CO2-utslipp (blandet kjøring) (g/km) … … …  

Drivstofforbruk i fase LAV (l/100 km m3/100 km 

kg/100 km) 

… … …  

Drivstofforbruk i fase MID (l/100 km m3/100 km kg/100 km) … … …  

Drivstofforbruk i fase HØY (l/100 km m3/100 km 

kg/100 km) 

… … …  

Drivstofforbruk i fase EKSTRA HØY (l/100 km m3/100 km 

kg/100 km) 

… … …  

Drivstofforbruk (blandet kjøring) (l/100 km m3/100 km 

kg/100 km) 

… … …  

f0 … … …  

f1 … … …  

f2 … … …  

RR … … …  

Delta Cd*A (for VL dersom relevant i forhold til VH) … … …  

Prøvingsmasse … … …  

Gjenta for hver enkelt interpolasjonsfamilie eller kjøremotstandsmatrisefamilie. 

3.2. Elektriske hybridkjøretøyer med ekstern lading (OVC)(1) 

Variant/versjon: … … … 

CO2-utslipp (vilkår A, blandet kjøring)(g/km) … … … 

CO2-utslipp (vilkår B, blandet kjøring)(g/km) … … … 

CO2-utslipp (vektet, blandet kjøring) (g/km) … … … 

Drivstofforbruk (vilkår A, blandet kjøring) (l/100 km)(g) … … … 

Drivstofforbruk (vilkår B, blandet kjøring) (l/100 km)(g) … … … 

  

(1) Dersom relevant. 



Nr. 40/100 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

Drivstofforbruk (vektet, blandet kjøring) (l/100 km)(g) … … … 

Forbruk av elektrisk energi (vilkår A, blandet kjøring) (Wh/km) … … … 

Forbruk av elektrisk energi (vilkår B, blandet kjøring) (Wh/km) … … … 

Forbruk av elektrisk energi (vektet, blandet kjøring) (Wh/km) … … … 

Rekkevidde med bare elektrisk drift: (km) … … … 

 

Nummer for interpolasjonsfamilie Variant/versjoner 

… … 

… … 

… … 

 

Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie Variant/versjoner 

… … 

… … 

… … 

 

Resultater: 

Identifikator for interpolasjonsfamilie 

Identifikator for 

kjøremotstands-

matrisefamilie 

VH 

VM 

(dersom 

relevant) 

VL (dersom 

relevant) 

Representativ 

verdi V 

CO2-utslipp i fase LAV i CS-tilstand (g/km) …  …  

CO2-utslipp i fase MID i CS-tilstand (g/km) …  …  

CO2-utslipp i fase HØY i CS-tilstand (g/km) …  …  

CO2-utslipp i fase EKSTRA HØY i CS-tilstand (g/km) …  …  

CO2-utslipp (blandet kjøring) i CS-tilstand (g/km) …  …  

CO2-utslipp (blandet kjøring) i CD-tilstand (g/km)     

CO2-utslipp (vektet, blandet kjøring) (g/km)     

Drivstofforbruk i fase LAV i CS-tilstand (l/100 km) …  …  

Drivstofforbruk i fase MID i CS-tilstand (l/100 km) …  …  

Drivstofforbruk i fase HØY i CS-tilstand (l/100 km) …  …  

Drivstofforbruk i fase EKSTRA HØY i CS-tilstand 

(l/100 km) 

…  …  

Drivstofforbruk (blandet kjøring) i CS-tilstand (l/100 km) …  …  



18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/101 

 

Resultater: 

Identifikator for interpolasjonsfamilie 

Identifikator for 

kjøremotstands-

matrisefamilie 

VH 

VM 

(dersom 

relevant) 

VL (dersom 

relevant) 

Representativ 

verdi V 

Drivstofforbruk (blandet kjøring) i CD-tilstand (l/100 km) …  …  

Drivstofforbruk (vektet, blandet kjøring) (l/100 km) …  …  

ECAC,vektet …  …  

EAER (blandet kjøring) …  …  

EAERby …  …  

f0 …  …  

f1 …  …  

f2 …  …  

RR …  …  

Delta Cd*A (for VL eller VM i forhold til VH) …  …  

Prøvingsmasse …  …  

Frontareal av det representative kjøretøyet (m2)     

Gjenta for hver enkelt interpolasjonsfamilie. 

3.3. Kjøretøyer med bare elektrisk drift(1) 

Variant/versjon: … … … 

Forbruk av elektrisk energi (Wh/km) … … … 

Rekkevidde (km) … … … 

 

Nummer for interpolasjonsfamilie Variant/versjoner 

… … 

… … 

… … 

 

Identifikator for kjøremotstandsmatrisefamilie Variant/versjoner 

… … 

… … 

… … 

  

(1) Dersom relevant. 
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Resultater: 

Identifikator for 

interpolasjonsfamilie 

Identifikator for 

matrisefamilie 

VH VL Representativ verdi V 

Forbruk av elektrisk energi (blandet kjøring) (Wh/km) … …  

Rekkevidde med bare elektrisk drift (blandet kjøring) (km) … …  

Rekkevidde med bare elektrisk drift (bykjøring) (km) … …  

f0 … …  

f1 … …  

f2 … …  

RR … …  

Delta Cd*A (for VL i forhold til VH) … …  

Prøvingsmasse … …  

Frontareal av det representative kjøretøyet (m2)    

3.4. Kjøretøyer med hydrogenbrenselcelle(1) 

Variant/versjon: … … … 

Drivstofforbruk (kg/100 km) … … … 

 

 Variant/versjon: Variant/versjon: 

Drivstofforbruk (blandet kjøring) (kg/100 km) … … 

f0 … … 

f1 … … 

f2 … … 

RR … … 

Prøvingsmasse …  

3.5. Rapport(er) fra korrelasjonsverktøyet i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 

Gjenta for hver enkelt interpolasjonsfamilie eller kjøremotstandsmatrisefamilie: 

Identifikator for interpolasjonsfamilie eller kjøremotstandsmatrisefamilie [Fotnote: «Typegodkjenningsnummer + 

interpolasjonsfamiliens løpenummer»: … 

VH-rapport: … 

VL-rapport (dersom relevant): … 

Representativ verdi V: …  

  

(1) Dersom relevant. 
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4. Resultater av prøvinger av kjøretøyer med miljøinnovasjon(er)(1)(2)(3) 

I samsvar med reglement nr. 83 (dersom relevant) 

 Variant/versjon:… 

Beslutning 

som 

godkjenner 

miljøin-

novasjonen 

(1) 

Kode for 

miljøin-

novasjonen

(2) 

Type 1/I-

syklus 

(NEDC/ 

WLTP) 

1. CO2-

utslipp fra 

basis-

kjøretøyet 

(g/km) 

2. CO2-utslipp 

fra kjøretøyet 

med miljø-

innovasjon 

(g/km) 

3. CO2-

utslipp fra 

basiskjøre-

tøyet under 

type 1-prø-

vingssyklus 

(3) 

4. CO2-utslipp 

fra kjøretøyet 

med miljøin-

novasjon 

under type 1-

prøvings-

syklus  

(= 3.5.1.3 i 

vedlegg I) 

5. Utnyttel-

sesgrad (UF), 

dvs. hvor stor 

del av tiden 

teknologien er 

i bruk under 

normale 

driftsvilkår 

Reduksjon 

av CO2-

utslipp ((1 – 

2) – (3 – 

4))*5 

xxx/201x … … … … … … … … 

… … … … … … … … … 

… … … … … … … … … 

 Samlet reduksjon av CO2-utslipp under NEDC (g/km)(4) … 

(1) (h4) Nummer på kommisjonsbeslutningen som godkjenner miljøinnovasjonen. 

(2) (h5) Tildelt i kommisjonsbeslutningen som godkjenner miljøinnovasjonen. 

(3) (h6) Dersom det benyttes en modellberegningsmetode i stedet for en type 1-prøvingssyklus, skal denne verdien være den som 

gis ved modellberegningsmetoden. 

(4) (h7) Samlet reduksjon av CO2-utslipp for hver enkelt miljøinnovasjon ved type I i samsvar med UN/ECE-reglement nr. 83. 

I samsvar med vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 (dersom relevant) 

 Variant/versjon:… 

Beslutning 

som 

godkjenner 

miljøinno-

vasjonen 

(1) 

Kode for 

miljøin-

novasjonen

(2) 

Type 1/I-

syklus 

(NEDC/ 

WLTP) 

1. CO2-

utslipp fra 

basiskjøre-

tøyet (g/km) 

2. CO2-utslipp 

fra kjøretøyet 

med miljøin-

novasjon 

(g/km) 

3. CO2-

utslipp fra 

basiskjøre-

tøyet under 

type 1-prø-

vingssyklus 

(3) 

4. CO2-utslipp 

fra kjøretøyet 

med miljø-

innovasjon 

under type 1-

prøvingssyklus 

5. Utnyttelses-

grad (UF), 

dvs. hvor stor 

del av tiden 

teknologien er 

i bruk under 

normale 

driftsvilkår 

Reduksjon 

av CO2-

utslipp ((1 – 

2) – (3 – 

4))*5 

xxx/201x … … … … … … … … 

… … … … … … … … … 

… … … … … … … … … 

 Samlet reduksjon av CO2-utslipp under WTLP (g/km)(4)  

(1) (h4) Nummer på kommisjonsbeslutningen som godkjenner miljøinnovasjonen. 

(2) (h5) Tildelt i kommisjonsbeslutningen som godkjenner miljøinnovasjonen. 

(3) (h6) Dersom det benyttes en modellberegningsmetode i stedet for en type 1-prøvingssyklus, skal denne verdien være den som 

gis ved modellberegningsmetoden. 

(4) (h7) Samlet reduksjon av CO2-utslipp for hver enkelt miljøinnovasjon ved type I i samsvar med vedlegg XXI delvedlegg 4 i 

forordning (EU) 2017/1151. 
 

  

(1) (h1) Gjenta tabellen for hver variant/versjon. 

(2) (h2) Gjenta tabellen for hvert referansedrivstoff som er prøvd. 

(3) (h3) Utvid tabellen om nødvendig med en ekstra rad for hver miljøinnovasjon. 
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4.1. Generell kode for miljøinnovasjon(er)(1):  .....................................................................................................................  

Forklarende merknader 

(h) Miljøinnovasjoner. 

 __________  

(1) (h8) Den generelle koden for miljøinnovasjon(er) skal bestå av følgende deler, hver av dem atskilt med et mellomrom: 

— Godkjenningsmyndighetens kode, som fastsatt i vedlegg VII. 

— En individuell kode for hver miljøinnovasjon i kjøretøyet, i kronologisk rekkefølge etter Kommisjonens beslutninger om 

godkjenning. (For eksempel skal den generelle koden for tre miljøinnovasjoner som er godkjent kronologisk som 10, 15 og 

16 og er montert på et kjøretøy sertifisert av den tyske typegodkjenningsmyndigheten, være «e1 10 15 16».)» 

Endringer i vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF 

(5) Vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF skal lyde: 

«VEDLEGG IX 

EF-SAMSVARSSERTIFIKAT 

0. FORMÅL 

Samsvarssertifikatet er en erklæring som kjøretøyprodusenten avgir til kjøperen for å forsikre denne om at det 

ervervede kjøretøyet på det tidspunktet det ble produsert, overholdt gjeldende regelverk i Den europeiske union. 

Formålet med samsvarssertifikatet er også å gi vedkommende myndigheter i medlemsstatene muligheten til å 

registrere kjøretøyer uten først å måtte kreve at søkeren framlegger ytterligere teknisk dokumentasjon. 

Med henblikk på dette skal samsvarssertifikatet inneholde: 

a) kjøretøyets understellsnummer, 

b) kjøretøyets nøyaktige tekniske egenskaper (det er ikke tillatt å angi noen verdiskala i de ulike postene). 

1. GENERELL BESKRIVELSE 

1.1. Samsvarssertifikatet skal bestå av to deler: 

a) SIDE 1, som består av produsentens samsvarserklæring. Den samme modellen gjelder for alle kjøretøygrupper. 

b) SIDE 2, som er en teknisk beskrivelse av kjøretøyets viktigste egenskaper. Modellen for side 2 er tilpasset den 

enkelte kjøretøygruppe. 

1.2. Samsvarssertifikatet skal ikke være større enn A4-format (210 × 297 mm) eller være brettet til høyst den størrelsen. 

1.3. Med forbehold for bestemmelsene i avsnitt O bokstav b) skal verdiene og enhetene som angis i annen del, være de 

samme som er oppgitt i de relevante rettsaktenes typegodkjenningsdokumentasjon. Ved prøving av produksjons-

samsvar skal verdiene kontrolleres etter metodene fastsatt i de relevante rettsaktene. Det skal tas hensyn til de 

toleransene som er tillatt i disse rettsaktene.  
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2. SÆRLIGE BESTEMMELSER 

2.1. Modell A av samsvarssertifikatet (ferdigoppbygde kjøretøyer) omfatter kjøretøyer som kan brukes på veien, uten at 

det kreves ytterligere en etappe med henblikk på godkjenning. 

2.2. Modell B av samsvarssertifikatet (etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) omfatter kjøretøyer som har gjennomgått 

ytterligere en etappe med henblikk på godkjenning. 

Dette er det normale resultatet av en etappevis godkjenningsprosess (f.eks. en buss som bygges av en produsent i en 

annen etappe på et understell som er bygd av en kjøretøyprodusent). 

Det skal gis en kort beskrivelse av ytterligere egenskaper som tilføyes under den etappevise prosessen. 

2.3. Modell C av samsvarssertifikatet (delvis oppbygde kjøretøyer) omfatter kjøretøyer som trenger ytterligere en etappe 

med henblikk på godkjenning (f.eks. lastebilunderstell). 

Bortsett fra trekkvogner til semitrailere skal samsvarssertifikatene som omfatter kjøretøyer med understell med 

førerhus i gruppe N, være av modell C. 

DEL I 

FERDIGOPPBYGDE OG ETAPPEVIS FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER 

MODELL A1 – SIDE 1 

FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER 

EF-SAMSVARSSERTIFIKAT 

Side 1 

Undertegnede [… (fullt navn og stilling)] bekrefter herved at kjøretøyet: 

0.1. Merke (produsentens firma): … 

0.2. Type: … 

— Variant(a): … 

— Versjon(a): … 

0.2.1. Handelsbetegnelse: … 

0.4. Kjøretøygruppe: … 

0.5. Produsentens firma og adresse: … 

0.6. Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker: … 

Plassering av kjøretøyets understellsnummer: … 

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: … 

0.10. Kjøretøyets understellsnummer: … 

er fullt ut i samsvar med den typen som er beskrevet i godkjenningen (… typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer) 

utstedt den (… utstedelsesdato), og 

kan registreres permanent i medlemsstater med høyre-/venstrekjøring(b) som bruker metriske/britiske(c) enheter i 

hastighetsmåleren og metriske/britiske(c) enheter i kilometertelleren (dersom relevant)(d). 
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(Sted) (Dato): … (Underskrift): … 

MODELL A2 – SIDE 1 

FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER TYPEGODKJENT I SMÅ SERIER 

 [År] [Løpenummer] 

EF-SAMSVARSSERTIFIKAT 

Side 1 

Undertegnede [… (fullt navn og stilling)] bekrefter herved at kjøretøyet: 

0.1. Merke (produsentens firma): … 

0.2. Type: … 

— Variant(a): … 

— Versjon(a): … 

0.2.1. Handelsbetegnelse: … 

0.4. Kjøretøygruppe: … 

0.5. Produsentens firma og adresse: … 

0.6. Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker: … 

Plassering av kjøretøyets understellsnummer: … 

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: … 

0.10. Kjøretøyets understellsnummer: … 

er fullt ut i samsvar med den typen som er beskrevet i godkjenningen (… typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer) 

utstedt den (… utstedelsesdato), og 

kan registreres permanent i medlemsstater med høyre-/venstrekjøring(b) som bruker metriske/britiske(c) enheter i 

hastighetsmåleren og metriske/britiske(c) enheter i kilometertelleren (dersom relevant)(d). 

(Sted) (Dato): … (Underskrift): … 

MODELL B – SIDE 1 

ETAPPEVIS FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER 

EF-SAMSVARSSERTIFIKAT 

Side 1 

Undertegnede [… (fullt navn og stilling)] bekrefter herved at kjøretøyet: 

0.1. Merke (produsentens firma): … 

0.2. Type: … 

— Variant(a): …  
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— Versjon(a): … 

0.2.1. Handelsbetegnelse: … 

0.2.2. For etappevis godkjente kjøretøyer, typegodkjenningsopplysninger om basiskjøretøyet/kjøretøyet i de tidligere 

etappene (oppgi opplysninger for hver etappe): 

— Type: … 

— Variant(a): … 

— Versjon(a): … 

Typegodkjenningsnummer, utvidelsesnummer … 

0.4. Kjøretøygruppe: … 

0.5. Produsentens firma og adresse: … 

0.5.1. For etappevis godkjente kjøretøyer, firma og adresse til produsenten av basiskjøretøyet/kjøretøyet i den eller de 

tidligere etappene… 

0.6. Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker: … 

Plassering av kjøretøyets understellsnummer: … 

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: … 

0.10. Kjøretøyets understellsnummer: … 

a) er ferdigoppbygd og endret(1) som følger: … og 

b) er fullt ut i samsvar med den typen som er beskrevet i godkjenningen (… typegodkjenningsnummer med utvidelses-

nummer) utstedt den (… utstedelsesdato), og 

c) kan registreres permanent i medlemsstater med høyre-/venstrekjøring(b) som bruker metriske/britiske(c) enheter i 

hastighetsmåleren og metriske/britiske(c) enheter i kilometertelleren (dersom relevant)(d). 

(Sted) (Dato): … (Underskrift): … 

Vedlegg: Samsvarssertifikat for hver foregående etappe. 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE M1 

(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): … … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 
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4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5. Lengde: … mm 

6. Bredde: … mm 

7. Høyde: … mm 

Masser 

13. Masse i driftsferdig stand: … kg 

13.2. Kjøretøyets faktiske masse: … kg 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

18. Største teknisk tillatte trekkbare masse for: 

18.1. Slepvogn: … kg 

18.3. Påhengsvogn: … kg 

18.4. Ubremset tilhenger: … kg 

19. Største teknisk tillatte statiske vertikale masse ved koplingspunktet: … kg 

Motor 

20. Motorprodusent: … 

21. Motorkode påført på motoren: … 

22. Virkemåte: … 

23. Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

23.1. Klasse av [elektrisk] hybridkjøretøy: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/ NOVC-FCHV(1) 

24. Antall sylindrer og deres innretning: … 

25. Slagvolum: … cm3  
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26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. En type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1) 

26.2. (Bare dobbeltdrivstoff) Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1) 

27. Største effekt 

27.1. Største nettoeffekt(g): … kW ved … min–1 (forbrenningsmotor)(1) 

27.2. Største effekt over 1 time: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.3. Største nettoeffekt: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.4. Største effekt per 30 minutter: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

30. Sporvidde(r): 

1. … mm 

2. … mm 

3. … mm 

35. Klasse av dekk-/hjulkombinasjon/rullemotstand (dersom relevant)(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) 

Karosseri 

38. Karosserikode(i): … 

40. Kjøretøyets farge(j): … 

41. Antall dører og deres utforming: … 

42. Antall sitteplasser (med førersetet)(k): … 

42.1. Sitteplass(er) som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille: … 

42.3. Antall plasser som kan benyttes av rullestolbrukere: … 

Miljøprestasjoner 

46. Lydnivå 

— Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1 

— Under kjøring: … dB(A) 

47. Utslippsnivå for eksos(l): Euro … 

47.1. Parametrer for utslippsprøving 
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47.1.1. Prøvingsmasse, kg: … 

47.1.2. Frontareal, m2 … 

47.1.3. Koeffisienter for kjøremotstand 

47.1.3.0. f0, N: 

47.1.3.1. f1, N/(km/t): 

47.1.3.2. f2, N/(km/t)2 

48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: … 

1.1. Prøvingsprosedyre: type I eller ESC(1) 

CO: …. HC: ….. NOx: …. HC + NOx: …. Partikler: ….. 

Røyktetthet (ELR): … (m–1) 

1.2. Prøvingsprosedyre: Type 1 (NEDC-gjennomsnittsverdier, høyeste WLTP-verdier) eller WHSC (EURO 

VI)(1) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikler (masse): … 

Partikler (antall): … 

2.1. Prøvingsprosedyre: ETC (eventuelt) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: … 

2.2. Prøvingsprosedyre: WHTC (EURO VI) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: … (m–1) 

49. CO2-utslipp / drivstofforbruk / forbruk av elektrisk energi(m)(r): 

1. Alle drivaggregater unntatt kjøretøyer med bare elektrisk drift (dersom relevant) 

NEDC-verdier CO2-utslipp 
Drivstofforbruk ved utslippsprøving i samsvar med 

forordning (EF) nr. 692/2008 

Bykjøring(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Landeveiskjøring(1): … g/km l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Blandet kjøring(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Vektet(1), blandet kjøring … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km 

Avviksfaktor (dersom relevant)  

Kontrollfaktor (dersom relevant) 1 eller 0 
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2. Kjøretøyer med bare elektrisk drift og elektriske OVC-hybridkjøretøyer (dersom relevant) 

Forbruk av elektrisk energi (vektet, 

blandet kjøring(1)) 

 … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde  … km 

3. Kjøretøy utstyrt med miljøinnovasjon(er): ja/nei(1) 

3.1. Generell kode for miljøinnovasjon(er) (p1): … 

3.2. Samlet reduksjon av CO2-utslipp som skyldes miljøinnovasjon(er) (p2) (gjenta for hvert referansedrivstoff 

som er testet): 

3.2.1. NEDC-reduksjon: …g/km (dersom relevant) 

3.2.2. WLTP-reduksjon: …g/km (dersom relevant) 

4. Alle drivaggregater unntatt kjøretøyer med bare elektrisk drift, i henhold til forordning (EU) 2017/1151 

(dersom relevant) 

WLTP-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk 

Lav(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Mellomhøy(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Høy(1) … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Ekstra høy(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Blandet kjøring: … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Vektet, blandet kjøring(1) … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

5. Kjøretøyer med bare elektrisk drift og elektriske OVC-hybridkjøretøyer, i henhold til forordning (EU) 

2017/1151 (dersom relevant) 

5.1. Kjøretøyer med bare elektrisk drift 

Forbruk av elektrisk energi  … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde  … km 

Elektrisk rekkevidde bykjøring  … km 

5.2 Elektriske OVC-hybridkjøretøyer 

Forbruk av elektrisk energi 

(ECAC,vektet) 

 … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde (EAER)  … km 

Elektrisk rekkevidde bykjøring 

(EAER bykjøring) 

 … km 

Diverse 

51. For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: … 
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52. Merknader(n): … 

Ytterligere dekk-/hjulkombinasjoner: tekniske parametrer (ingen henvisning til RR) 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE M2 

(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

2. Styrende aksler (antall, plassering): … 

3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): … … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5. Lengde: … mm 

6. Bredde: … mm 

7. Høyde: … mm 

9. Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: … mm 

12. Overheng bak: … mm 

Masser 

13. Masse i driftsferdig stand: … kg 

13.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

13.2. Kjøretøyets faktiske masse: … kg 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg  
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16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

17. Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o) 

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: … kg 

17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: … kg 

18. Største teknisk tillatte trekkbare masse for: 

18.1. Slepvogn: … kg 

18.3. Påhengsvogn: … kg 

18.4. Ubremset tilhenger: … kg 

19. Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: … kg 

Motor 

20. Motorprodusent: … 

21. Motorkode påført på motoren: … 

22. Virkemåte: …  
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23. Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

23.1. Klasse av [elektrisk] hybridkjøretøy: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/ NOVC-FCHV(1) 

24. Antall sylindrer og deres innretning: … 

25. Slagvolum: … cm3 

26. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. En type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1) 

26.2. (Bare dobbeltdrivstoff) Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1) 

27. Største effekt 

27.1. Største nettoeffekt(g): … kW ved … min–1 (forbrenningsmotor)(1) 

27.2. Største effekt over 1 time: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.3. Største nettoeffekt: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.4. Største effekt per 30 minutter: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

28. Girkasse (type): … 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

30. Sporvidde(r): 

1. … mm 

2. … mm 

3. … mm osv. 

33. Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1) 

35. Klasse av dekk-/hjulkombinasjon/rullemotstand (dersom relevant)(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) 

37. Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: … bar 

Karosseri 

38. Karosserikode(i): … 

39. Kjøretøyklasse: klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B(1) 

41. Antall dører og deres utforming: … 

42. Antall sitteplasser (med førersetet)(k): …  
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42.1. Sitteplass(er) som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille: … 

42.3. Antall plasser som kan benyttes av rullestolbrukere: … 

43. Antall ståplasser: … 

Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: … 

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Miljøprestasjoner 

46. Lydnivå 

Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1 

Under kjøring: … dB(A) 

47. Utslippsnivå for eksos(l): Euro … 

47.1. Parametrer for utslippsprøving 

47.1.1. Prøvingsmasse, kg: … 

47.1.2. Frontareal, m2: … 

47.1.3. Koeffisienter for kjøremotstand 

47.1.3.0. f0, N: 

47.1.3.1. f1, N/(km/t): 

47.1.3.2. f2, N/(km/t)2 

48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: … 

1.1. Prøvingsprosedyre: Type I eller ESC(1) 

CO: …. HC: ….. NOx: …. HC + NOx: …. Partikler: ….. 

Røyktetthet (ELR): … (m–1) 

1.2. Prøvingsprosedyre: Type 1 (NEDC-gjennomsnittsverdier, høyeste WLTP-verdier) eller WHSC (EURO 

VI)(1) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikler (masse): … 

Partikler (antall): … 

2.1. Prøvingsprosedyre: ETC (eventuelt) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: … 

2.2. Prøvingsprosedyre: WHTC (EURO VI) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 
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48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: … (m–1) 

49. CO2-utslipp / drivstofforbruk / forbruk av elektrisk energi(m)(r): 

1. Alle drivaggregater unntatt kjøretøyer med bare elektrisk drift (dersom relevant) 

NEDC-verdier CO2-utslipp 
Drivstofforbruk ved utslippsprøving under NEDC i 

samsvar med forordning (EF) nr. 692/2008 

Bykjøring(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Landeveiskjøring(1): … g/km l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Blandet kjøring(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Vektet(1), blandet kjøring … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km 

Avviksfaktor (dersom relevant)  

Kontrollfaktor (dersom relevant) 1 eller 0 

2. Kjøretøyer med bare elektrisk drift og elektriske OVC-hybridkjøretøyer (dersom relevant) 

Forbruk av elektrisk energi 

(vektet, blandet kjøring(1)) 

 … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde  … km 

3. Kjøretøy utstyrt med miljøinnovasjon(er): ja/nei(1) 

3.1. Generell kode for miljøinnovasjon(er)(p1): … 

3.2. Samlet reduksjon av CO2-utslipp som skyldes miljøinnovasjon(er)(p2) (gjenta for hvert referansedrivstoff 

som er testet): 

3.2.1. NEDC-reduksjon: …g/km (dersom relevant) 

3.2.2. WLTP-reduksjon: …g/km (dersom relevant) 

4. Alle drivaggregater unntatt kjøretøyer med bare elektrisk drift, i henhold til forordning (EU) 2017/1151 

(dersom relevant) 

WLTP-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk 

Lav(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Mellomhøy(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Høy(1) … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Ekstra høy(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Blandet kjøring: … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Vektet, blandet kjøring(1) … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 
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5. Kjøretøyer med bare elektrisk drift og elektriske OVC-hybridkjøretøyer, i henhold til forordning (EU) 

2017/1151 (dersom relevant) 

5.1. Kjøretøyer med bare elektrisk drift 

Forbruk av elektrisk energi  … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde  … km 

Elektrisk rekkevidde bykjøring  … km 

5.2 Elektriske OVC-hybridkjøretøyer 

Forbruk av elektrisk energi 

(ECAC,vektet) 

 … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde (EAER)  … km 

Elektrisk rekkevidde bykjøring 

(EAER bykjøring) 

 … km 

Diverse 

51. For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: … 

52. Merknader(n): … 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE M3 

(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

2. Styrende aksler (antall, plassering): … 

3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): … … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5. Lengde: … mm 

6. Bredde: … mm 

7. Høyde: … mm 

9. Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: … mm 
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12. Overheng bak: … mm 

Masser 

13. Masse i driftsferdig stand: … kg 

13.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

13.2. Kjøretøyets faktiske masse: … kg 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

17. Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o) 

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: … kg 

17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: … kg  
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18. Største teknisk tillatte trekkbare masse for: 

18.1. Slepvogn: … kg 

18.3. Påhengsvogn: … kg 

18.4. Ubremset tilhenger: … kg 

19. Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: … kg 

Motor 

20. Motorprodusent: … 

21. Motorkode påført på motoren: … 

22. Virkemåte: … 

23. Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

23.1. Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1) 

24. Antall sylindrer og deres innretning: … 

25. Slagvolum: … cm3 

26. Drivstoff: Diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. En type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1) 

26.2. (Bare dobbeltdrivstoff) Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1) 

27. Største effekt 

27.1. Største nettoeffekt(1): … kW ved … min–1 (forbrenningsmotor)(1) 

27.2. Største effekt over 1 time: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.3. Største nettoeffekt: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.4. Største effekt per 30 minutter: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

28. Girkasse (type): … 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

30.1. Sporvidde for hver styrende aksel: … mm 

30.2. Sporvidde for alle andre aksler: … mm 

32. Plassering av belastbare aksler: … 

33. Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)  
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35. Dekk-/hjulkombinasjon(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) 

37. Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: … bar 

Karosseri 

38. Karosserikode(i): … 

39. Kjøretøyklasse: Klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B(1) 

41. Antall dører og deres utforming: … 

42. Antall sitteplasser (med førersetet)(k): … 

42.1. Sitteplass(er) som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille: … 

42.2. Antall sitteplasser: … (nedre etasje) … (øvre etasje) (med førersetet) 

42.3. Antall plasser som kan benyttes av rullestolbrukere: … 

43. Antall ståplasser: … 

Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: … 

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Miljøprestasjoner 

46. Lydnivå 

Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1 

Under kjøring: … dB(A) 

47. Eksosutslippsnivå(l): Euro … 

47.1. Parametrer for utslippsprøving 

47.1.1. Prøvingsmasse, kg: … 

47.1.2. Frontareal, m2: … 

47.1.3. Koeffisienter for kjøremotstand 

47.1.3.0. f0, N: 

47.1.3.1. f1, N/(km/t): 

47.1.3.2. f2, N/(km/t)2 

48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2):  
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Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: … 

1.1. Prøvingsprosedyre: ESC 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikler: … 

Røyktetthet (ELR): … (m–1) 

1.2. Prøvingsprosedyre: WHSC (EURO VI) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

2.1. Prøvingsprosedyre: ETC (eventuelt) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: … 

2.2. Prøvingsprosedyre: WHTC (EURO VI) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: … (m–1) 

Diverse 

51. For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: … 

52. Merknader(n): … 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE N1 

(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): … … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5. Lengde: … mm 

6. Bredde: … mm 

7. Høyde:   
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8. Avstand mellom svingskive og bakaksel på trekkvogn for semitrailer (største og minste): … mm 

9. Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: … mm 

11. Lasteflatens lengde: … mm 

Masser 

13. Masse i driftsferdig stand: … kg 

13.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

13.2. Kjøretøyets faktiske masse: … kg 

14. Kjøretøyets masse i driftsferdig stand: … kg(1)(q) 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

18. Største teknisk tillatte trekkbare masse for: 

18.1. Slepvogn: … kg 

18.2. Semitrailer: … kg 

18.3. Påhengsvogn: … kg 

18.4. Ubremset tilhenger: … kg 

19. Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: … kg 

Motor 

20. Motorprodusent: … 

21. Motorkode påført på motoren: … 

22. Virkemåte: … 

23. Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

23.1. Klasse av [elektrisk] hybridkjøretøy: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/ NOVC-FCHV(1)  
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24. Antall sylindrer og deres innretning: … 

25. Slagvolum: … cm3 

26. Drivstoff: Diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. En type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1) 

26.2. (Bare dobbeltdrivstoff) Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1) 

27. Største effekt 

27.1. Største nettoeffekt(1): … kW ved … min–1 (forbrenningsmotor)(1) 

27.2. Største effekt over 1 time: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.3. Største nettoeffekt: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.4. Største effekt per 30 minutter: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

28. Girkasse (type): … 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

30. Sporvidde(r): 

1. … mm 

2. … mm 

3. … mm 

35. Klasse av dekk-/hjulkombinasjon/rullemotstand (dersom relevant)(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) 

37. Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: … bar 

Karosseri 

38. Karosserikode(i): … 

40. Kjøretøyets farge(j): … 

41. Antall dører og deres utforming: … 

42. Antall sitteplasser (med førersetet)(k): … 

Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: … 

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 
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Miljøprestasjoner 

46. Lydnivå 

Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1 

Under kjøring: … dB(A) 

47. Utslippsnivå for eksos(l): Euro … 

47.1. Parametrer for utslippsprøving 

47.1.1. Prøvingsmasse, kg: … 

47.1.2. Frontareal, m2: … 

47.1.3. Koeffisienter for kjøremotstand 

47.1.3.0. f0, N: 

47.1.3.1. f1, N/(km/t): 

47.1.3.2. f2, N/(km/t)2 

48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: … 

1.1. Prøvingsprosedyre: Type 1 eller ESC(1) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikler: … 

Røyktetthet (ELR): … (m–1) 

1.2. Prøvingsprosedyre: Type 1 (NEDC-gjennomsnittsverdier, høyeste WLTP-verdier) eller WHSC (EURO 

VI)(1) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

2.1. Prøvingsprosedyre: ETC (eventuelt) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: … 

2.2. Prøvingsprosedyre: WHTC (EURO VI) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: … (m–1) 

49. CO2-utslipp / drivstofforbruk / forbruk av elektrisk energi(m)(r): 

1. Alle drivaggregater unntatt kjøretøyer med bare elektrisk drift (dersom relevant) 

NEDC-verdier CO2-utslipp 
Drivstofforbruk ved utslippsprøving i samsvar med 

forordning (EF) nr. 692/2008 

Bykjøring(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 
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NEDC-verdier CO2-utslipp 
Drivstofforbruk ved utslippsprøving i samsvar med 

forordning (EF) nr. 692/2008 

Landeveiskjøring(1): … g/km l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Blandet kjøring(1): … g/km … l l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Vektet(1), blandet kjøring … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km 

Avviksfaktor (dersom relevant)  

2. Kjøretøyer med bare elektrisk drift og elektriske OVC-hybridkjøretøyer (dersom relevant) 

Forbruk av elektrisk energi 

(vektet, blandet kjøring(1)) 

 … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde  … km 

3. Kjøretøy utstyrt med miljøinnovasjon(er): ja/nei(1) 

3.1. Generell kode for miljøinnovasjon(er)(p1): … 

3.2. Samlet reduksjon av CO2-utslipp som skyldes miljøinnovasjon(er)(p2) (gjenta for hvert referansedrivstoff 

som er testet): 

3.2.1. NEDC-reduksjon:…g/km (dersom relevant) 

3.2.2. WLTP-reduksjon:…g/km (dersom relevant) 

4. Alle drivaggregater unntatt kjøretøyer med bare elektrisk drift, i henhold til forordning (EU) 2017/1151 

WLTP-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk 

Lav(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Mellomhøy(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Høy(1) … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Ekstra høy(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Blandet kjøring: … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Vektet, blandet kjøring(1) … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

5. Kjøretøyer med bare elektrisk drift og elektriske OVC-hybridkjøretøyer, i henhold til forordning (EU) 

2017/1151 (dersom relevant) 

5.1. Kjøretøyer med bare elektrisk drift(1) (dersom relevant) 

Forbruk av elektrisk energi  … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde  … km 

Elektrisk rekkevidde bykjøring  … km 
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5.2 Elektriske OVC-hybridkjøretøyer(1) (dersom relevant) 

Forbruk av elektrisk energi 

(ECAC,vektet) 

 … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde (EAER)  … km 

Elektrisk rekkevidde bykjøring 

(EAER bykjøring) 

 … km 

Diverse 

50. Typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av farlig gods: ja/klasse(r): …/nei(1): 

51. For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: … 

52. Merknader(n): … 

Liste over dekk: tekniske parametrer (ingen henvisning til RR) 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE N2 

(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

2. Styrende aksler (antall, plassering): … 

3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): … … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5. Lengde: … mm 

6. Bredde: … mm 

7. Høyde: … mm 

8. Avstand mellom svingskive og bakaksel på trekkvogn for semitrailer (største og minste): … mm 

9. Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: … mm 

11. Lasteflatens lengde: … mm 

12. Overheng bak: … mm 
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Masser 

13. Masse i driftsferdig stand: … kg 

13.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

13.2. Kjøretøyets faktiske masse: … kg 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

17. Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o) 

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: … kg 

17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: … kg 

18. Største teknisk tillatte trekkbare masse for:  
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18.1. Slepvogn: … kg 

18.2. Semitrailer: … kg 

18.3. Påhengsvogn: … kg 

18.4. Ubremset tilhenger: … kg 

19. Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: … kg 

Motor 

20. Motorprodusent: … 

21. Motorkode påført på motoren: … 

22. Virkemåte: … 

23. Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

23.1. Klasse av [elektrisk] hybridkjøretøy: OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/ NOVC-FCHV(1) 

24. Antall sylindrer og deres innretning: … 

25. Slagvolum: … cm3 

26. Drivstoff: Diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. En type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1) 

26.2. (Bare dobbeltdrivstoff) Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1) 

27. Største effekt 

27.1. Største nettoeffekt(g): … kW ved … min–1 (forbrenningsmotor)(1) 

27.2. Største effekt over 1 time: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.3. Største nettoeffekt: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.4. Største effekt per 30 minutter: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

28. Girkasse (type): … 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

31. Plassering av løftbare aksler: … 

32. Plassering av belastbare aksler: … 

33. Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1) 

35. Klasse av dekk-/hjulkombinasjon/rullemotstand (dersom relevant)(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)  
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37. Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: … bar 

Karosseri 

38. Karosserikode(i): … 

41. Antall dører og deres utforming: … 

42. Antall sitteplasser (med førersetet)(k): … 

Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: … 

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Miljøprestasjoner 

46. Lydnivå 

Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1 

Under kjøring: … dB(A) 

47. Utslippsnivå for eksos(l): Euro … 

47.1. Parametrer for utslippsprøving 

47.1.1. Prøvingsmasse, kg: … 

47.1.2. Frontareal, m2: … 

47.1.3. Koeffisienter for kjøremotstand 

47.1.3.0. f0, N: 

47.1.3.1. f1, N/(km/t): 

47.1.3.2. f2, N/(km/t)2 

48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: … 

1.1. Prøvingsprosedyre: Type 1 eller ESC(1) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikler: … 

Røyktetthet (ELR): … (m–1) 

1.2. Prøvingsprosedyre: Type 1 (NEDC-gjennomsnittsverdier, høyeste WLTP-verdier) eller WHSC (EURO 

VI)(1) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

2.1. Prøvingsprosedyre: ETC (eventuelt) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: … 

2.2. Prøvingsprosedyre: WHTC (EURO VI) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 
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48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: … (m–1) 

49. CO2-utslipp / drivstofforbruk / forbruk av elektrisk energi(m)(r): 

1. Alle drivaggregater unntatt kjøretøyer med bare elektrisk drift (dersom relevant) 

NEDC-verdier CO2-utslipp 
Drivstofforbruk ved utslippsprøving i samsvar med 

forordning (EF) nr. 692/2008 

Bykjøring(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Landeveiskjøring(1): … g/km l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Blandet kjøring(1): … g/km … l l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Vektet(1), blandet kjøring … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km 

Avviksfaktor (dersom relevant)  

2. Kjøretøyer med bare elektrisk drift og elektriske OVC-hybridkjøretøyer (dersom relevant) 

Forbruk av elektrisk energi 

(vektet, blandet kjøring(1)) 

 … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde  … km 

3. Kjøretøy utstyrt med miljøinnovasjon(er): ja/nei(1) 

3.1. Generell kode for miljøinnovasjon(er)(p1): … 

3.2. Samlet reduksjon av CO2-utslipp som skyldes miljøinnovasjon(er)(p2) (gjenta for hvert referansedrivstoff 

som er testet): 

3.2.1. NEDC-reduksjon:…g/km (dersom relevant) 

3.2.2. WLTP-reduksjon:…g/km (dersom relevant) 

4. Alle drivaggregater unntatt kjøretøyer med bare elektrisk drift, i henhold til forordning (EU) 2017/1151 

WLTP-verdier CO2-utslipp Drivstofforbruk 

Lav(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Mellomhøy(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Høy(1) … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Ekstra høy(1): … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Blandet kjøring: … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 

Vektet, blandet kjøring(1) … g/km … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km(1) 
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5. Kjøretøyer med bare elektrisk drift og elektriske OVC-hybridkjøretøyer, i henhold til forordning (EU) 

2017/1151 (dersom relevant) 

5.1. Kjøretøyer med bare elektrisk drift(1) (dersom relevant) 

Forbruk av elektrisk energi  … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde  … km 

Elektrisk rekkevidde bykjøring  … km 

5.2 Elektriske OVC-hybridkjøretøyer(1) (dersom relevant) 

Forbruk av elektrisk energi 

(ECAC,vektet) 

 … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde (EAER)  … km 

Elektrisk rekkevidde bykjøring 

(EAER bykjøring) 

 … km 

Diverse 

50. Typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av farlig gods: ja/klasse(r): …/nei(1): 

51. For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: … 

52. Merknader(n): … 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE N3 

(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

2. Styrende aksler (antall, plassering): … 

3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): … … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5. Lengde: … mm 

6. Bredde: … mm 
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7. Høyde: … mm 

8. Avstand mellom svingskive og bakaksel på trekkvogn for semitrailer (største og minste): … mm 

9. Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: … mm 

11. Lasteflatens lengde: … mm 

12. Overheng bak: … mm 

Masser 

13. Masse i driftsferdig stand: … kg 

13.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

13.2. Kjøretøyets faktiske masse: … kg 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

17. Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o) 

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: … kg 

17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk: 

1. … kg  
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2. … kg 

3. … kg 

17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: … kg 

18. Største teknisk tillatte trekkbare masse for: 

18.1. Slepvogn: … kg 

18.2. Semitrailer: … kg 

18.3. Påhengsvogn: … kg 

18.4. Ubremset tilhenger: … kg 

19. Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: … kg 

Motor 

20. Motorprodusent: … 

21. Motorkode påført på motoren: … 

22. Virkemåte: … 

23. Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

23.1. Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1) 

24. Antall sylindrer og deres innretning: … 

25. Slagvolum: … cm3 

26. Drivstoff: Diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. En type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1) 

26.2. (Bare dobbeltdrivstoff) Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1) 

27. Største effekt 

27.1. Største nettoeffekt(g): … kW ved … min–1 (forbrenningsmotor)(1) 

27.2. Største effekt over 1 time: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.3. Største nettoeffekt: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.4. Største effekt per 30 minutter: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

28. Girkasse (type): … 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

31. Plassering av løftbare aksler: …  
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32. Plassering av belastbare aksler: … 

33. Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1) 

35. Dekk-/hjulkombinasjon(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse: Mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) 

37. Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: … bar 

Karosseri 

38. Karosserikode(i): … 

41. Antall dører og deres utforming: … 

42. Antall sitteplasser (med førersetet)(k): … 

Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: … 

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Miljøprestasjoner 

46. Lydnivå 

Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1 

Under kjøring: … dB(A) 

47. Utslippsnivå for eksos(l): Euro … 

47.1. Parametrer for utslippsprøving 

47.1.1. Prøvingsmasse, kg: … 

47.1.2. Frontareal, m2: … 

47.1.3. Koeffisienter for kjøremotstand 

47.1.3.0. f0, N: 

47.1.3.1. f1, N/(km/t): 

47.1.3.2. f2, N/(km/t)2 

48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: … 

1.1. Prøvingsprosedyre: ESC 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikler: … 

Røyktetthet (ELR): … (m–1)  
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1.2. Prøvingsprosedyre: WHSC (EURO VI) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

2.1. Prøvingsprosedyre: ETC (eventuelt) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: … 

2.2. Prøvingsprosedyre: WHTC (EURO VI) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: … (m–1) 

Diverse 

50. Typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av farlig gods: ja/klasse(r): …/nei(1): 

51. For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: … 

52. Merknader(n): … 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE O1 OG O2 

(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5. Lengde: … mm 

6. Bredde: … mm 

7. Høyde: … mm 

10. Avstand mellom koplingens midtpunkt og kjøretøyets bakkant: … mm 

11. Lasteflatens lengde: … mm 

12. Overheng bak: … mm 

Masser 

13. Masse i driftsferdig stand: … kg  
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13.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

13.2. Kjøretøyets faktiske masse: … kg 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

19. Største teknisk tillatt statisk masse på koplingspunktet for semitrailere eller påhengsvogner: … kg 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

30.1. Sporvidde for hver styrende aksel: … mm 

30.2. Sporvidde for alle andre aksler: … mm 

31. Plassering av løftbare aksler: … 

32. Plassering av belastbare aksler: … 

34. Aksel/aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1) 

35. Dekk-/hjulkombinasjon(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) 

Karosseri 

38. Karosserikode(i): … 

Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: …  
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45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Diverse 

50. Typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av farlig gods: ja/klasse(r): …/nei(1): 

51. For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: … 

52. Merknader(n): … 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE O3 OG O4 

(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

2. Styrende aksler (antall, plassering): … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5. Lengde: … mm 

6. Bredde: … mm 

7. Høyde: … mm 

10. Avstand mellom koplingens midtpunkt og kjøretøyets bakkant: … mm 

11. Lasteflatens lengde: … mm 

12. Overheng bak: … mm 

Masser 

13. Masse i driftsferdig stand: … kg 

13.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

13.2. Kjøretøyets faktiske masse:  ......................................................................................................................................  kg  
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16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

17. Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o) 

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: … kg 

17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

19. Største teknisk tillatt statisk masse på koplingspunktet for semitrailere eller påhengsvogner: … kg 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

31. Plassering av løftbare aksler: … 

32. Plassering av belastbare aksler: … 

34. Aksel/aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1) 

35. Dekk-/hjulkombinasjon(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)  
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Karosseri 

38. Karosserikode(i): … 

Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: … 

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Diverse 

50. Typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av farlig gods: ja/klasse(r): …/nei(1): 

51. For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: … 

52. Merknader(n): … 

DEL II 

DELVIS OPPBYGDE KJØRETØYER 

MODELL C1 – SIDE 1 

DELVIS OPPBYGDE KJØRETØYER 

EF-SAMSVARSSERTIFIKAT 

Side 1 

Undertegnede [… (fullt navn og stilling)] bekrefter herved at kjøretøyet: 

0.1. Merke (produsentens firma): … 

0.2. Type: … 

Variant(a): … 

Versjon(a): … 

0.2.1. Handelsbetegnelse: … 

0.2.2. For etappevis godkjente kjøretøyer, typegodkjenningsopplysninger om basiskjøretøyet/kjøretøyet i de tidligere 

etappene 

(angi opplysninger for hver etappe): 

Type:  .............................................................................................................................................................................  

Variant(a):  .....................................................................................................................................................................  

Versjon(a):  ....................................................................................................................................................................  

Typegodkjenningsnummer, utvidelsesnummer  ............................................................................................................  

0.4. Kjøretøygruppe: … 

0.5. Produsentens firma og adresse: … 

0.5.1. For etappevis godkjente kjøretøyer, firma og adresse til produsenten av basiskjøretøyet/kjøretøyet i den eller de 

tidligere etappene  ..........................................................................................................................................................  
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0.6. Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker: … 

Plassering av kjøretøyets understellsnummer: … 

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: … 

0.10. Kjøretøyets understellsnummer: … 

er fullt ut i samsvar med den typen som er beskrevet i godkjenningen (… typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer) 

utstedt den (… utstedelsesdato), og 

ikke kan registreres permanent uten ytterligere godkjenninger. 

 (Sted) (Dato): … (Underskrift): … 

MODELL C2 – SIDE 1 

DELVIS OPPBYGDE KJØRETØYER TYPEGODKJENT I SMÅ SERIER 

 [År] [Løpenummer] 

EF-SAMSVARSSERTIFIKAT 

Side 1 

Undertegnede [… (fullt navn og stilling)] bekrefter herved at kjøretøyet: 

0.1. Merke (produsentens firma): … 

0.2. Type: … 

Variant(a): … 

Versjon(a): … 

0.2.1. Handelsbetegnelse: … 

0.4. Kjøretøygruppe: … 

0.5. Produsentens firma og adresse: … 

0.6. Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker: … 

Plassering av kjøretøyets understellsnummer: … 

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: … 

0.10. Kjøretøyets understellsnummer: … 

er fullt ut i samsvar med den typen som er beskrevet i godkjenningen (… typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer) 

utstedt den (… utstedelsesdato), og 

ikke kan registreres permanent uten ytterligere godkjenninger. 

 (Sted) (Dato): … (Underskrift): … 
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SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE M1 

(delvis oppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): … … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5.1. Største tillatte lengde: … mm 

6.1. Største tillatte bredde: … mm 

7.1. Største tillatte høyde: … mm 

12.1. Største tillatte overheng bak: … mm 

Masser 

14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: … kg 

14.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

15. Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: … kg 

15.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg  
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2. … kg 

3. … kg osv. 

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

18. Største teknisk tillatte trekkbare masse for: 

18.1. Slepvogn: … kg 

18.3. Påhengsvogn: … kg 

18.4. Ubremset tilhenger: … kg 

19. Største teknisk tillatte statiske vertikale masse ved koplingspunktet: … kg 

Motor 

20. Motorprodusent: … 

21. Motorkode påført på motoren: … 

22. Virkemåte: … 

23. Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

23.1. Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1) 

24. Antall sylindrer og deres innretning: … 

25. Slagvolum: … cm3 

26. Drivstoff: Diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. En type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1) 

26.2. (Bare dobbeltdrivstoff) Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1) 

27. Største effekt 

27.1. Største nettoeffekt(g): … kW ved … min–1 (forbrenningsmotor)(1) 

27.2. Største effekt over 1 time: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.3. Største nettoeffekt: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.4. Største effekt per 30 minutter: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

30. Sporvidde(r): 

1. … mm 

2. … mm 

3. … mm  
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35. Dekk-/hjulkombinasjon(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) 

Karosseri 

41. Antall dører og deres utforming: … 

42. Antall sitteplasser (med førersetet)(k): … 

Miljøprestasjoner 

46. Lydnivå 

Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1 

Under kjøring: … dB(A) 

47. Utslippsnivå for eksos(l): Euro … 

47.1. Parametrer for utslippsprøving 

47.1.1. Prøvingsmasse, kg: … 

47.1.2. Frontareal, m2: … 

47.1.3. Koeffisienter for kjøremotstand 

47.1.3.0. f0, N: 

47.1.3.1. f1, N/(km/t): 

47.1.3.2. f2, N/(km/t)2 

48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: … 

1.1. Prøvingsprosedyre: type 1 eller ESC(1) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikler: … 

Røyktetthet (ELR): … (m–1) 

1.2. Prøvingsprosedyre: type 1 (NEDC-gjennomsnittsverdier, høyeste WLTP-verdier) eller WHSC (EURO 

VI)(1) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

2.1. Prøvingsprosedyre: ETC (eventuelt) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: … 

2.2. Prøvingsprosedyre: WHTC (EURO VI) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: … (m–1) 

49. CO2-utslipp / drivstofforbruk / forbruk av elektrisk energi(m): 
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1. Alle drivaggregater unntatt kjøretøyer med bare elektrisk drift, i henhold til forordning (EU) 2017/1151 

 CO2-utslipp Drivstofforbruk 

Bykjøring: … g/km … l/100 km/m3/100 km(1) 

Landeveiskjøring: … g/km … l/100 km/m3/100 km(1) 

Blandet kjøring: … g/km … l/100 km/m3/100 km(1) 

Vektet, blandet kjøring … g/km … l/100 km 

2. Kjøretøyer med bare elektrisk drift og elektriske OVC-hybridkjøretøyer 

Forbruk av elektrisk energi (vektet, 

blandet kjøring(1)) 

 … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde  … km 

Diverse 

52. Merknader(n): … 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE M2 

(delvis oppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

2. Styrende aksler (antall, plassering): … 

3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): … … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5.1. Største tillatte lengde: … mm 

6.1. Største tillatte bredde: … mm 

7.1. Største tillatte høyde: … mm 

12.1. Største tillatte overheng bak: … mm 
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Masser 

14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: … kg 

14.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

15. Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: … kg 

15.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

17. Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o) 

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: … kg 

17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk: 

1. … kg  
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2. … kg 

3. … kg 

17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: … kg 

18. Største teknisk tillatte trekkbare masse for: 

18.1. Slepvogn: … kg 

18.3. Påhengsvogn: … kg 

18.4. Ubremset tilhenger: … kg 

19. Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: … kg 

Motor 

20. Motorprodusent: … 

21. Motorkode påført på motoren: … 

22. Virkemåte: … 

23. Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

23.1. Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1) 

24. Antall sylindrer og deres innretning: … 

25. Slagvolum: … cm3 

26. Drivstoff: Diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. En type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1) 

26.2. (Bare dobbeltdrivstoff) Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1) 

27. Største effekt 

27.1. Største nettoeffekt(g): … kW ved … min–1 (forbrenningsmotor)(1) 

27.2. Største effekt over 1 time: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.3. Største nettoeffekt: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.4. Største effekt per 30 minutter: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

28. Girkasse (type): … 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

30. Sporvidde(r): 

1. … mm  
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2. … mm 

3. … mm 

33. Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1) 

35. Dekk-/hjulkombinasjon(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse: Mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) 

37. Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: … bar 

Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: … 

45. Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: … 

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Miljøprestasjoner 

46. Lydnivå 

Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1 

Under kjøring: … dB(A) 

47. Utslippsnivå for eksos(l): Euro … 

47.1. Parametrer for utslippsprøving 

47.1.1. Prøvingsmasse, kg: … 

47.1.2. Frontareal, m2: … 

47.1.3. Koeffisienter for kjøremotstand 

47.1.3.0. f0, N: 

47.1.3.1. f1, N/(km/t): 

47.1.3.2. f2, N/(km/t)2 

48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: … 

1.1. Prøvingsprosedyre: Type 1 eller ESC(1) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikler: … 

Røyktetthet (ELR): … (m–1) 

1.2. Prøvingsprosedyre: type 1 (NEDC-gjennomsnittsverdier, høyeste WLTP-verdier) eller WHSC (EURO 

VI)(1) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): …  
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2.1. Prøvingsprosedyre: ETC (eventuelt) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: … 

2.2. Prøvingsprosedyre: WHTC (EURO VI) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: … (m–1) 

Diverse 

52. Merknader(n): … 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE M3 

(delvis oppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

2. Styrende aksler (antall, plassering): … 

3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): … … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5.1. Største tillatte lengde: … mm 

6.1. Største tillatte bredde: … mm 

7.1. Største tillatte høyde: … mm 

12.1. Største tillatte overheng bak: … mm 

Masser 

14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: … kg 

14.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg  
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3. … kg osv. 

15. Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: … kg 

15.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

17. Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o) 

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: … kg 

17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: … kg 

18. Største teknisk tillatte trekkbare masse for: 

18.1. Slepvogn: … kg  
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18.3. Påhengsvogn: … kg 

18.4. Ubremset tilhenger: … kg 

19. Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: … kg 

Motor 

20. Motorprodusent: … 

21. Motorkode påført på motoren: … 

22. Virkemåte: … 

23. Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

23.1. Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1) 

24. Antall sylindrer og deres innretning: … 

25. Slagvolum: … cm3 

26. Drivstoff: Diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. En type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1) 

26.2. (Bare dobbeltdrivstoff) Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1) 

27. Største effekt 

27.1. Største nettoeffekt(g): … kW ved … min–1 (forbrenningsmotor)(1) 

27.2. Største effekt over 1 time: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.3. Største nettoeffekt: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.4. Største effekt per 30 minutter: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

28. Girkasse (type): … 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

30.1. Sporvidde for hver styrende aksel: … mm 

30.2. Sporvidde for alle andre aksler: … mm 

32. Plassering av belastbare aksler: … 

33. Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1) 

35. Dekk-/hjulkombinasjon(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) 

37. Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: … bar  
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Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: … 

45. Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: … 

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Miljøprestasjoner 

46. Lydnivå 

Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1 

Under kjøring: … dB(A) 

47. Utslippsnivå for eksos(l): Euro … 

47.1. Parametrer for utslippsprøving 

47.1.1. Prøvingsmasse, kg: … 

47.1.2. Frontareal, m2: … 

47.1.3. Koeffisienter for kjøremotstand 

47.1.3.0. f0, N: 

47.1.3.1. f1, N/(km/t): 

47.1.3.2. f2, N/(km/t)2 

48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: … 

1.1. Prøvingsprosedyre: ESC 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikler: … 

Røyktetthet (ELR): … (m–1) 

1.2. Prøvingsprosedyre: WHSC (EURO VI) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

2.1. Prøvingsprosedyre: ETC (eventuelt) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: … 

2.2. Prøvingsprosedyre: WHTC (EURO VI) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: … (m–1) 

Diverse 

52. Merknader(n): …  
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SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE N1 

(delvis oppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): … … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5.1. Største tillatte lengde: … mm 

6.1. Største tillatte bredde: … mm 

7.1. Største tillatte høyde: … mm 

8. Avstand mellom svingskive og bakaksel på trekkvogn for semitrailer (største og minste): … mm 

12.1. Største tillatte overheng bak: … mm 

Masser 

14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: … kg 

14.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

15. Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: … kg 

15.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

16. Største teknisk tillatte masse  
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16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

18. Største teknisk tillatte trekkbare masse for: 

18.1. Slepvogn: … kg 

18.2. Semitrailer: … kg 

18.3. Påhengsvogn: … kg 

18.4. Ubremset tilhenger: … kg 

19. Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: … kg 

Motor 

20. Motorprodusent: … 

21. Motorkode påført på motoren: … 

22. Virkemåte: … 

23. Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

23.1. Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1) 

24. Antall sylindrer og deres innretning: … 

25. Slagvolum: … cm3 

26. Drivstoff: Diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. En type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1) 

26.2. (Bare dobbeltdrivstoff) Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1) 

27. Største effekt 

27.1. Største nettoeffekt(g): … kW ved … min–1 (forbrenningsmotor)(1) 

27.2. Største effekt over 1 time: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.3. Største nettoeffekt: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.4. Største effekt per 30 minutter: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

28. Girkasse (type): … 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t  
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Aksler og fjæring 

30. Sporvidde(r): 

1. … mm 

2. … mm 

3. … mm 

35. Dekk-/hjulkombinasjon(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) 

37. Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: … bar 

Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: … 

45. Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: … 

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Miljøprestasjoner 

46. Lydnivå 

Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1 

Under kjøring: … dB(A) 

47. Utslippsnivå for eksos(l): Euro … 

47.1. Parametrer for utslippsprøving 

47.1.1. Prøvingsmasse, kg: … 

47.1.2. Frontareal, m2: … 

47.1.3. Koeffisienter for kjøremotstand 

47.1.3.0. f0, N: 

47.1.3.1. f1, N/(km/t): 

47.1.3.2. f2, N/(km/t)2 

48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: … 

1.1. Prøvingsprosedyre: Type 1 eller ESC(1) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikler: … 

Røyktetthet (ELR): … (m–1) 
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1.2. Prøvingsprosedyre: Type 1 (NEDC-gjennomsnittsverdier, høyeste WLTP-verdier) eller WHSC (EURO 

VI)(1) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

2.1. Prøvingsprosedyre: ETC (eventuelt) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: 

2.2. Prøvingsprosedyre: WHTC (EURO VI) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): 

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: … (m–1) 

49. CO2-utslipp / drivstofforbruk / forbruk av elektrisk energi(m): 

1. Alle drivaggregater unntatt kjøretøyer med bare elektrisk drift, i henhold til forordning (EU) 2017/1151 

 CO2-utslipp Drivstofforbruk 

Bykjøring: … g/km … l/100 km/m3/100 km(1) 

Landeveiskjøring: … g/km … l/100 km/m3/100 km(1) 

Blandet kjøring: … g/km … l/100 km/m3/100 km(1) 

Vektet, blandet kjøring … g/km … l/100 km 

2. Kjøretøyer med bare elektrisk drift og elektriske OVC-hybridkjøretøyer 

Forbruk av elektrisk energi (vektet, 

blandet kjøring(1)) 

 … Wh/km 

Elektrisk rekkevidde  … km 

3. Kjøretøy utstyrt med miljøinnovasjon(er): ja/nei(1) 

3.1. Generell kode for miljøinnovasjon(er)(p1): … 

3.2. Samlet reduksjon av CO2-utslipp som skyldes miljøinnovasjon(er) (p2) (gjenta for hvert referansedrivstoff 

som er testet): … 

Diverse 

52. Merknader(n): … 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE N2 

(delvis oppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

2. Styrende aksler (antall, plassering): … 



Nr. 40/156 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): … … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5.1. Største tillatte lengde: … mm 

6.1. Største tillatte bredde: … mm 

8. Avstand mellom svingskive og bakaksel på trekkvogn for semitrailer (største og minste): … mm 

12.1. Største tillatte overheng bak: … mm 

Masser 

14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: … kg 

14.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

15. Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: … kg 

15.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe: 

1. … kg  
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2. … kg 

3. … kg osv. 

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

17. Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o) 

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: … kg 

17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: … kg 

18. Største teknisk tillatte trekkbare masse for: 

18.1. Slepvogn: … kg 

18.2. Semitrailer: … kg 

18.3. Påhengsvogn: … kg 

18.4. Ubremset tilhenger: … kg 

19. Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: … kg 

Motor 

20. Motorprodusent: … 

21. Motorkode påført på motoren: … 

22. Virkemåte: … 

23. Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

23.1. Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1) 

24. Antall sylindrer og deres innretning: … 

25. Slagvolum: … cm3 

26. Drivstoff: Diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. En type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1)  
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26.2. (Bare dobbeltdrivstoff) Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1) 

27. Største effekt 

27.1. Største nettoeffekt(g): … kW ved … min–1 (forbrenningsmotor)(1) 

27.2. Største effekt over 1 time: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.3. Største nettoeffekt: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.4. Største effekt per 30 minutter: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

28. Girkasse (type): … 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

31. Plassering av løftbare aksler: … 

32. Plassering av belastbare aksler: … 

33. Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1) 

35. Dekk-/hjulkombinasjon(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) 

37. Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: … bar 

Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: … 

45. Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: … 

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Miljøprestasjoner 

46. Lydnivå 

Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1 

Under kjøring: … dB(A) 

47. Utslippsnivå for eksos(l): Euro … 

47.1. Parametrer for utslippsprøving 

47.1.1. Prøvingsmasse, kg: … 

47.1.2. Frontareal, m2: … 

47.1.3. Koeffisienter for kjøremotstand 

47.1.3.0. f0, N:  
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47.1.3.1. f1, N/(km/t): 

47.1.3.2. f2, N/(km/t)2 

48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: … 

1.1. Prøvingsprosedyre: Type 1 eller ESC(1) 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikler: … 

Røyktetthet (ELR): … (m–1) 

1.2. Prøvingsprosedyre: Type 1 (NEDC-gjennomsnittsverdier, høyeste WLTP-verdier) eller WHSC (EURO 

VI)(1) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

2.1. Prøvingsprosedyre: ETC (eventuelt) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: 

2.2. Prøvingsprosedyre: WHTC (EURO VI) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: … (m–1) 

Diverse 

52. Merknader(n): … 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE N3 

(delvis oppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

2. Styrende aksler (antall, plassering): … 

3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): … … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm  
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5.1. Største tillatte lengde: … mm 

6.1. Største tillatte bredde: … mm 

8. Avstand mellom svingskive og bakaksel på trekkvogn for semitrailer (største og minste): … mm 

12.1. Største tillatte overheng bak: … mm 

Masser 

14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: … kg 

14.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

15. Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: … kg 

15.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

17. Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o) 

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: … kg 

17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk: 

1. … kg  
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2. … kg 

3. … kg 

17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: … kg 

18. Største teknisk tillatte trekkbare masse for: 

18.1. Slepvogn: … kg 

18.2. Semitrailer: … kg 

18.3. Påhengsvogn: … kg 

18.4. Ubremset tilhenger: … kg 

19. Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: … kg 

Motor 

20. Motorprodusent: … 

21. Motorkode påført på motoren: … 

22. Virkemåte: … 

23. Bare elektrisk drift: ja/nei(1) 

23.1. Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1) 

24. Antall sylindrer og deres innretning: … 

25. Slagvolum: … cm3 

26. Drivstoff: Diesel/bensin/LPG/CNG-biometan/LNG/etanol/biodiesel/hydrogen(1) 

26.1. En type drivstoff/to typer drivstoff/blandingsdrivstoff/dobbeltdrivstoff(1) 

26.2. (Bare dobbeltdrivstoff) Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B(1) 

27. Største effekt 

27.1. Største nettoeffekt(g): … kW ved … min–1 (forbrenningsmotor)(1) 

27.2. Største effekt over 1 time: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.3. Største nettoeffekt: … kW (elektrisk motor)(1)(s) 

27.4. Største effekt per 30 minutter: … kW (elektrisk motor)(1)(s)  
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28. Girkasse (type): … 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

31. Plassering av løftbare aksler: … 

32. Plassering av belastbare aksler: … 

33. Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1) 

35. Dekk-/hjulkombinasjon(h): … 

Bremser 

36. Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) 

37. Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: … bar 

Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: … 

45. Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: … 

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Miljøprestasjoner 

46. Lydnivå 

Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1 

Under kjøring: … dB(A) 

47. Utslippsnivå for eksos(l): Euro … 

47.1. Parametrer for utslippsprøving 

47.1.1. Prøvingsmasse, kg: … 

47.1.2. Frontareal, m2: … 

47.1.3. Koeffisienter for kjøremotstand 

47.1.3.0. f0, N: 

47.1.3.1. f1, N/(km/t): 

47.1.3.2. f2, N/(km/t)2 

48. Eksosutslipp(m)(m1)(m2): 

Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder: … 

1.1. Prøvingsprosedyre: ESC 

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Partikler: …  
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Røyktetthet (ELR): … (m–1) 

1.2. Prøvingsprosedyre: WHSC (EURO VI) 

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

2.1. Prøvingsprosedyre: ETC (eventuelt) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: 

2.2. Prøvingsprosedyre: WHTC (EURO VI) 

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Partikler (masse): … Partikler (antall): … 

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: … (m–1) 

Diverse 

52. Merknader(n): … 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE O1 OG O2 

(delvis oppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5.1. Største tillatte lengde: … mm 

6.1. Største tillatte bredde: … mm 

7.1. Største tillatte høyde: … mm 

10. Avstand mellom koplingens midtpunkt og kjøretøyets bakkant: … mm 

12.1. Største tillatte overheng bak: … mm 

Masser 

14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: … kg 

14.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg  
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2. … kg 

3. … kg 

15. Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: … kg 

15.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

19.1. Største teknisk tillatt statisk masse på koplingspunktet for semitrailere eller påhengsvogner: … kg 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

30.1. Sporvidde for hver styrende aksel: … mm 

30.2. Sporvidde for alle andre aksler: … mm 

31. Plassering av løftbare aksler: … 

32. Plassering av belastbare aksler: … 

34. Aksel/aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1) 

35. Dekk-/hjulkombinasjon(h): … 

Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: … 

45. Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: …  
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45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Diverse 

52. Merknader(n): … 

SIDE 2 

KJØRETØYGRUPPE O3 OG O4 

(delvis oppbygde kjøretøyer) 

Side 2 

Generelle spesifikasjoner 

1. Antall aksler: … og hjul: … 

1.1. Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: … 

2. Styrende aksler (antall, plassering): … 

Hoveddimensjoner 

4. Akselavstand(e): … mm 

4.1. Akselavstand (dersom flerakslet): 

1-2: … mm 

2-3: … mm 

3-4: … mm 

5.1. Største tillatte lengde: …mm 

6.1. Største tillatte bredde: …mm 

7.1. Største tillatte høyde: …mm 

10. Avstand mellom koplingens midtpunkt og kjøretøyets bakkant: …mm 

12.1. Største tillatte overheng bak: …mm 

Masser 

14. Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: … kg 

14.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

15. Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: … kg 

15.1. Fordeling av denne massen på akslene: 

1. … kg  
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2. … kg 

3. … kg 

16. Største teknisk tillatte masse 

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: … kg 

16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg osv. 

17. Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o) 

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: … kg 

17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk: 

1. … kg 

2. … kg 

3. … kg 

19.1. Største teknisk tillatt statisk masse på koplingspunktet for semitrailere eller påhengsvogner: … kg 

Høyeste hastighet 

29. Høyeste hastighet: … km/t 

Aksler og fjæring 

31. Plassering av løftbare aksler: … 

32. Plassering av belastbare aksler: … 

34. Aksel/aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1) 

35. Dekk-/hjulkombinasjon(h): … 
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Kopling 

44. Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: … 

45. Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: … 

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Diverse 

52. Merknader(n): … 

Forklarende merknader til vedlegg IX 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(a) Angi identifikasjonskode — 

(b) Angi om kjøretøyet er egnet til høyre- eller venstrekjøring, eller til både høyre- og venstrekjøring. 

(c) Angi om hastighetsmåleren og/eller kilometertelleren har metriske eller både metriske og britiske enheter. 

(d) Denne erklæringen begrenser ikke medlemsstatenes rett til å kreve tekniske tilpasninger som gjør det mulig å registrere et kjøretøy i en 

annen medlemsstat enn det var beregnet på, og der motsatt kjøreretning gjelder. 

(e) Punkt 4 og 4.1 skal fylles ut i samsvar med henholdsvis definisjon 25 (Akselavstand) og 26 (Akselavstand (dersom flerakslet)) i 

forordning (EU) nr. 1230/2012. 

— — 

(g) For elektriske hybridkjøretøyer skal begge utgangseffektene angis. 

(h) Tilleggsutstyr under denne bokstav kan føyes til under punktet «Merknader». 

(i) De kodene som er beskrevet i vedlegg II bokstav C, skal benyttes. 

(j) Angi bare følgende basisfarger: hvit, gul, oransje, rød, lilla/fiolett, blå, grønn, grå, brun eller svart. 

(k) Bortsett fra sitteplasser som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille, samt antall rullestolplasser. 

For turvogner som tilhører kjøretøygruppe M3, skal antall mannskapsmedlemmer medregnes i passasjertallet. 

(l) Tilføy euronivånummeret og det tegnet som svarer til de anvendte bestemmelsene om typegodkjenning. 

(m) Gjentas for de forskjellige drivstofftypene som kan brukes. Kjøretøyer som kan gå på både bensin og gassformig drivstoff, men der 

bensinanlegget er beregnet bare på nødssituasjoner eller start og bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, anses som 

kjøretøyer som kan gå bare på gassformig drivstoff. 

(m1) Gjentas for Euro VI dobbeltdrivstoffmotorer og dobbeltdrivstoffkjøretøyer, dersom relevant. 

(m2) Bare utslipp som er vurdert i samsvar med gjeldende rettsakt(er) skal angis. 

(n) Dersom kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet i samsvar med kommisjonsvedtak 2005/50/EF (EUT 

L 21 av 25.1.2005, s. 15), skal produsenten angi: «Kjøretøy utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet». 

(o) Produsenten kan fylle ut disse punktene enten for internasjonal trafikk eller innenlands trafikk, eller begge. 

For innenlands trafikk skal koden for den staten der kjøretøyet skal registreres, angis. Koden skal være i samsvar med ISO 3166-1:2006. 

For internasjonal trafikk skal det vises til direktivets nummer (f.eks. «96/53/EF» for rådsdirektiv 96/53/EF). 

(p) Miljøinnovasjoner. 

(p1) Den generelle koden for miljøinnovasjon(er) skal bestå av følgende deler, hver av dem atskilt med et mellomrom: 

— Godkjenningsmyndighetens kode, som fastsatt i vedlegg VII. 

— En individuell kode for hver miljøinnovasjon i kjøretøyet, i kronologisk rekkefølge etter Kommisjonens beslutninger om godkjenning. 

(For eksempel skal den generelle koden for tre miljøinnovasjoner som er godkjent kronologisk som 10, 15 og 16 og er montert på et 

kjøretøy sertifisert av den tyske typegodkjenningsmyndigheten, være «e1 10 15 16».) 

(p2) Samlet reduksjon av CO2-utslipp for hver enkelt miljøinnovasjon. 

(q) For etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe N1 som faller inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 715/2007. 

(r) Gjelder bare dersom kjøretøyet er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007. 

(s) Dersom kjøretøyet har flere enn én elektrisk motor, angis den samlede effekten for alle motorer.» 

 _____  
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VEDLEGG XIX 

ENDRINGER AV FORORDNING (EU) nr. 1230/2012 

I forordning (EU) nr. 1230/2012 gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 2 nr. 5 skal lyde: 

«’tilleggsutstyrets masse’ den største tillatte massen av kombinasjonene av tilleggsutstyr som kan monteres på kjøretøyet i tillegg til 

standardutstyret, i samsvar med produsentens spesifikasjoner,» 

 _____  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1154 

av 7. juni 2017 

om endring av forordning (EU) 2017/1151 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 forordning (EF) 

nr. 692/2008 samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til reelle utslipp under 

kjøring fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 6)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner 

med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer(1), særlig artikkel 14 nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for 

godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (ramme-

direktiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning 715/2007/EF er en særrettsakt etter den framgangsmåten for typegodkjenning som ble innført ved direktiv 

2007/46/EF. 

2) Ved forordning (EF) nr. 715/2007 er det fastsatt krav om at nye lette person- og nyttekjøretøyer skal overholde visse 

utslippsgrenseverdier, og det er fastsatt tilleggskrav om tilgang til opplysninger. De særskilte tekniske bestemmelsene 

som er nødvendige for å gjennomføre nevnte forordning, er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 2017/1151(3). 

3) Kommisjonen har i den forbindelse og på grunnlag av egen forskning og eksterne opplysninger foretatt en detaljert 

analyse av framgangsmåtene, prøvingene og kravene i forbindelse med typegodkjenningen som er fastsatt ved 

forordning (EF) nr. 692/2008, og har konstatert at utslippene fra Euro 5/6-kjøretøyer under reell kjøring på vei langt 

overskrider utslippene som er målt under den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC), særlig med hensyn til NOx-utslipp 

fra dieselkjøretøyer. 

4) Utslippskravene for typegodkjenning av motorvogner er gradvis blitt betydelig skjerpet ved innføringen av eurostandarder 

med senere endringer. Selv om det generelt er blitt betydelig reduserte utslipp fra kjøretøyer med hensyn til ulike regulerte 

forurensende stoffer, var dette ikke tilfellet med NOx-utslipp fra dieseldrevne lette person- og nyttekjøretøyer. Det er derfor 

behov for tiltak for å rette opp dette. 

5) Manipulasjonsinnretninger som reduserer graden av utslippskontroll, er forbudt i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007. 

Avdekkingen av bruken av manipulasjonsinnretninger i dieselkjøretøyer og de etterfølgende nasjonale undersøkelsene har 

understreket behovet for å styrke håndhevingen av reglene for manipulasjonsinnretninger. Det bør derfor kreves bedre 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 7.7.2017, s. 708, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 15. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegod-

kjenning 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). 
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tilsyn ved typegodkjenning av den utslippskontrollstrategien som brukes i kjøretøyer, med utgangspunkt i prinsippene som 

allerede gjelder for tunge kjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009(1) og dets 

gjennomføringstiltak. 

6) Det er viktig å løse problemet med NOx-utslipp fra dieselkjøretøyer for å bidra til å redusere de fortsatt høye 

konsentrasjonene av NO2 i omgivelsesluften, som utgjør en betydelig risiko for menneskers helse. 

7) Kommisjonen nedsatte i januar 2011 en arbeidsgruppe med deltakelse av alle berørte parter med sikte på å utarbeide en 

prøvingsmetode for reelle utslipp under kjøring (RDE – real driving emission) som bedre gjenspeiler utslippene målt på 

veien. Det felles forskningssenter i Kommisjonen offentliggjorde i 2011 og 2013 to undersøkelser om muligheten for 

prøving på vei og vurdering av andre tekniske muligheter. Etter omfattende tekniske drøftinger har løsningen som ble 

foreslått i forordning (EF) nr. 715/2007, dvs. bruk av bærbare systemer for utslippsmåling (PEMS) og grenseverdier 

som ikke skal overskrides (NTE-grenseverdier), blitt utviklet og gjennomført som en utfyllende påbudt prøvingsmetode. 

8) De første to delene av RDE-prøvingsmetoden ble innført ved kommisjonsforordning (EU) 2016/427(2) og (EU) 

2016/646(3). Disse bør nå utfylles av bestemmelser som gjør det mulig å ta hensyn til kaldstart, innføre den nødvendige 

protokollen og grenseverdiene for måling av partikkelantall (PN), ta behørig hensyn til regenereringshendelser og sikre 

at det er fastsatt bestemmelser om elektriske hybridkjøretøyer, lette nyttekjøretøyer og produsenter av kjøretøyer i små 

serier. 

9) Kaldstart er en viktig kilde til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer, særlig i byområder der de fleste kaldstartene 

forekommer. Særlig om vinteren medvirker kaldstarter betydelig til luftforurensning i byer og bør derfor reguleres på en 

hensiktsmessig måte. For å foreta en omfattende og effektiv evaluering av RDE er det derfor nødvendig å innlemme 

kaldstart i evalueringen av både NOx- og PN-utslipp under bykjøring og hele kjøresyklusen ved hjelp av de gjeldende 

evalueringsmetodene. 

10) For å redusere variasjonene i prøvingsforholdene som vil kunne redusere påvirkningen fra kaldstart, bør det fastsettes 

særlige bestemmelser om forkondisjonering av kjøretøyet og for kjøring under kaldstartperioden. 

11) Ettersom nye data viser at det fortsatt er et problem i EU med høyere utslipp enn forventet fra kjøretøyer under 

varmstart, er det nødvendig å utføre et visst antall prøvinger som starter med varm motor. 

12) Forordning (EF) nr. 715/2007 fastsetter en midlertidig Euro 6-grenseverdi for PN-utslipp fra bensindrevne kjøretøyer 

med direkte innsprøyting, for å gi tilstrekkelig tid til å integrere effektive PN-utslippskontrollteknologier, samtidig som 

det angis at også PN-utslipp skal reguleres under realistiske kjøreforhold innen tre år etter de obligatoriske datoene for 

Euro 6. 

13) For dette formål nedsatte Kommisjonen i 2013 en arbeidsgruppe ledet av Det felles forskningssenter med sikte på å 

undersøke det nyutviklede PEMS-utstyret for måling av partikkelmasse og partikkelantall, og å utvikle en metode for 

måling av PN-utslipp ved reell kjøring, som bør tas med i denne rettsakten. 

14) Utstyret for måling av PN-utslipp ble funnet å være pålitelig og velfungerende under en rekke forhold. Det forventes at 

utstyret vil bli forbedret med tiden. Dessuten undersøker Kommisjonen utslippsprofiler av ultrafine partikler under den 

nåværende terskelverdien på 23 nm for å sikre at målemetodene på tilstrekkelig måte dekker reelle PN-utslipp.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av motorvogner og motorer med hensyn til 

utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning 

(EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF, og om oppheving av direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 av 

18.7.2009, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/427 av 10. mars 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette 

person- og nyttekjøretøyer (Euro 6) (EUT L 82 av 31.3.2016, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2016/646 av 20. april 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette 

person- og nyttekjøretøyer (Euro 6) (EUT L 109 av 26.4.2016, s. 1). 
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15) Det bør fastsettes bestemmelser som gjør det mulig å evaluere også elektriske hybridkjøretøyer. For ladbare 

hybridkjøretøyer bør metoden tilpasses for å sikre at RDE-bestemmelsene er gjennomførbare og pålitelige, og for å 

utarbeide en mer fullstendig evalueringsmetode som kan gi et nøyaktig bilde av RDE-utslippene fra ladbare 

hybridkjøretøyer og dermed også kan inngå i lokale eller nasjonale stimuleringstiltak som er utformet for å fremme 

bruken av slike kjøretøyer. 

16) Regenerering bør inngå i evalueringen av utslipp fra kjøretøyer i forbindelse med RDE-prøvingsmetoden. For å sikre 

konsekvens mellom RDE-metoden og «Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure» (WLTP) (den globalt 

harmoniserte prøvingsmetoden for lette kjøretøyer) bør det innføres en metode som fastsetter bruk av Ki-faktorer ved 

utslippsoverskridelser gjennom regenerering og en tilhørende evalueringsordning. 

17) Ajourføring av Ki-faktorene kan være nødvendig for å gjenspeile endringer i kjøretøyspesifikasjon og teknologisk 

utvikling. Det kan være nødvendig med revisjoner for å sikre at Ki- faktorer gjenspeiler den reelle forekomsten og det 

reelle omfanget av regenereringshendelser. 

18) For å sikre at lette nyttekjøretøyer med hastighetsbegrenser også kan prøves under RDE-prøvingsmetoden, bør det tas 

med særlige bestemmelser om hastighetsgrenser for disse kjøretøyene. 

19) For at uavhengige produsenter av kjøretøyer i små serier med en årsproduksjon på verdensplan på under 10 000 enheter 

skal kunne tilpasse seg RDE-prøvingsmetoden, bør de gis ekstra tid til fullt ut å kunne oppfylle NTE-grenseverdiene. 

Det bør imidlertid kreves at de skal overvåke NOx-utslippene i dette tidsrommet. 

20) Produsenter av kjøretøyer i svært små serier bør unntas fra bestemmelsene i RDE-prøvingsmetoden. Med et volum på 

mindre enn 1 000 solgte kjøretøyer per år i Unionen bidrar de bare marginalt til de samlede utslippene fra lette person- 

og nyttekjøretøyer. 

21) Artikkel 15 nr. 6 i forordning (EU) 2017/1151 krever at de juridiske bestemmelsene i direktiv 2007/46/EF undersøkes 

etter innføringen av WLTP-prøvingene for å sikre rettferdig behandling for kjøretøyer som allerede tidligere er godkjent 

med hensyn til NEDC-prøvingskravene. 

22) Denne undersøkelsen viser at kravene i forordning (EU) 2017/1151 bør få anvendelse på nyregistrerte kjøretøyer, 

herunder dem hvis typer tidligere er godkjent på grunnlag av NEDC-prøvingene fastsatt i forordning (EF) nr. 692/2008. 

Alle nye kjøretøyer, uavhengig av om deres type tidligere er godkjent på grunnlag av NEDC-prøvinger, eller om deres 

type er godkjent for første gang på grunnlag av WLTP-prøvingene, skal i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) 

2017/1151 oppfylle kravene i vedlegg IIIA til nevnte forordning fra og med 1. september 2019. For N1-kjøretøyer i 

klasse II og III og kjøretøyer i gruppe N2 er den relevante datoen 1. september 2020. 

23) For å sikre at vedkommende typegodkjenningsmyndighet er fullt ut underrettet om anvendelsen av denne regelen, bør 

denne anvendelsen nevnes i avsnitt II nr. 5, Merknader, i EF-typegodkjenningsdokumentet, som angitt i tillegg 4 til 

vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151. 

24) Bestemmelsene om produsentenes forpliktelse til å angi hjelpestrategien for utslippsreduksjon (AES) er tydelig knyttet 

til forbudet mot bruk av manipulasjonsinnretninger. Derfor bør behovet for at godkjenningsmyndigheten treffer en 

beslutning under typegodkjenningen basert på risikovurderingen og helse- og miljøvirkningene av AES, være klart 

angitt i lovgivningen, og innholdet i den utvidede dokumentasjonspakken bør gjøre nevnte myndighet i stand til å treffe 

denne beslutningen. 

25) For å sikre åpenhet, muliggjøre sammenligning med de verdiene som måles ved uavhengig prøving, og muliggjøre 

utvikling av stimuleringstiltak hos lokale eller nasjonale myndigheter bør det innføres en forpliktelse for produsenten til å 

oppgi den høyeste verdien for NOx-utslipp og det største partikkelantallet (PN) i RDE-prøvingene i samsvarssertifikatet for 

hvert kjøretøy.  
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26) Kommisjonen bør løpende vurdere bestemmelsene i RDE-prøvingsmetoden og tilpasse disse bestemmelsene for å ta 

hensyn til ny kjøretøy- og/eller måleteknologi og for å sikre at de er virkningsfulle. På samme måte bør Kommisjonen 

årlig vurdere hva som er passende nivå for de endelige samsvarsfaktorene for forurensende gasser og partikkelantall i 

lys av den tekniske utviklingen. Den bør særlig vurdere de to alternative metodene for evaluering av PEMS-utslippsdata 

fastsatt i tillegg 5 og 6 til vedlegg IIIA til forordning (EU) 2017/1151 med sikte på å utvikle en felles metode. 

27) Forordning (EU) 2017/1151 og direktiv 2007/46/EF bør derfor endres. 

28) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 2017/1151 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 32 skal lyde: 

 «32) «produsent av kjøretøyer i små serier» en produsent hvis årsproduksjon på verdensplan er på under 

10 000 enheter i året før det året da typegodkjenningen gis, og 

a) som ikke tilhører en gruppe av tilknyttede produsenter, eller 

b) som tilhører en gruppe av tilknyttede produsenter hvis årsproduksjon på verdensplan er på under 

10 000 enheter i året før det året typegodkjenningen gis, eller 

c) som tilhører en gruppe av tilknyttede produsenter, men driver eget produksjonsanlegg og egen utviklings-

avdeling,» 

b) Nye nr. 32a, 32b og 32c skal lyde: 

«32a) «eget produksjonsanlegg» et produksjons- eller monteringsanlegg som produsenten bruker til å produsere eller 

montere nye kjøretøyer for nevnte produsent, herunder eventuelt kjøretøyer beregnet på eksport, 

32b) «egen utviklingsavdeling» et anlegg der hele kjøretøyet konstrueres og utvikles, som kontrolleres av produsenten 

og som denne har bruksrett til, 

32c) «produsent av kjøretøyer i svært små serier» en produsent av kjøretøyer i små serier som definert i nr. 32 som 

har registrert under 1 000 enheter i Fellesskapet i året før det året typegodkjenningen gis,» 

2) I artikkel 3 nr. 11 skal nytt ledd lyde: 

«Kravene i vedlegg IIIA får ikke anvendelse på typegodkjenninger med hensyn til utslipp i henhold til forordning (EF) 

nr. 715/2007 gitt til produsenter av kjøretøyer i svært små serier.»  
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3) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 11 skal lyde: 

«11. For at typegodkjenningsmyndighetene skal kunne vurdere riktig bruk av AES, idet det tas hensyn til forbudet mot 

manipulasjonsinnretninger i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 715/2007, skal produsenten også framlegge en utvidet 

dokumentasjonspakke som beskrevet i tillegg 3a i vedlegg I til denne forordning. 

Den utvidede dokumentasjonspakken nevnt i nr. 11 skal holdes strengt fortrolig. Dokumentasjonspakken skal 

identifiseres og dateres av typegodkjenningsmyndigheten og oppbevares av vedkommende myndighet i minst ti år etter 

at godkjenningen er gitt. Den utvidede dokumentasjonspakken skal på anmodning oversendes Kommisjonen.» 

b) Nr. 12 utgår. 

4) I artikkel 15 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 4 gjøres følgende endringer: 

 i) Bokstav a) skal lyde: 

«a) Kravene i nr. 2.1 i vedlegg IIIA, unntatt kravene til partikkelantall (PN), får ikke anvendelse.» 

ii) Nytt ledd skal lyde: 

«Dersom et kjøretøy ble typegodkjent i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 715/2007 og dets gjennom-

føringsregelverk før 1. september 2017 for kjøretøyer i gruppe M og gruppe N1 klasse I, eller før 1. september 2018 

for kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og gruppe N2, skal det ikke anses å tilhøre en ny type med hensyn til første 

ledd. Det samme gjelder også dersom det utvikles nye typer med utgangspunkt i den opprinnelige typen utelukkende 

på grunn av anvendelsen av den nye typedefinisjonen i artikkel 2 nr. 1 i denne forordning. I disse tilfellene skal 

anvendelsen av dette ledd nevnes i avsnitt II nr. 5, Merknader, i EF-typegodkjenningsdokumentet, som angitt i tillegg 

4 til vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151, herunder en henvisning til den forrige typegodkjenningen.» 

b) Nytt nr. 7 skal lyde: 

«7. Fram til fem år og fire måneder etter datoene angitt i artikkel 10 nr. 4 og 5 i forordning (EF) nr. 715/2007 får 

kravene i nr. 2.1 i vedlegg IIIA ikke anvendelse på typegodkjenninger med hensyn til utslipp i henhold til forordning 

(EF) nr. 715/2007 gitt til produsenter av kjøretøyer i små serier som definert i artikkel 2 nr. 32. I tidsrommet mellom tre 

år og fem år og fire måneder etter datoene angitt i artikkel 10 nr. 4, og mellom fire år og fem år og fire måneder etter 

datoene angitt i artikkel 10 nr. 5 i forordning (EF) nr. 715/2007, skal imidlertid produsenter av kjøretøyer i små serier 

overvåke og rapportere RDE-verdiene for sine kjøretøyer.» 

5) Ny artikkel 18a skal lyde: 

«Artikkel 18a 

Hybridkjøretøyer og ladbare hybridkjøretøyer 

Kommisjonen skal utarbeide en revidert metode for å innføre en pålitelig og fullstendig vurderingsmetode for hybridkjøretøyer 

og ladbare hybridkjøretøyer med sikte på å sikre at deres RDE-verdier er direkte sammenlignbare med verdiene for 

konvensjonelle kjøretøyer, med et mål om at den skal kunne framlegges ved neste endring av forordningen.» 
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6) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

7) Vedlegg IIIA endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

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 7. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EU) 2017/1151 skal nytt tillegg 3a lyde: 

 «Tillegg 3a 

Utvidet dokumentasjonspakke 

Den utvidede dokumentasjonspakken skal inneholde følgende opplysninger om alle AES: 

a) En erklæring fra produsenten om at kjøretøyet ikke har noen manipulasjonsinnretning som ikke er omfattet av et av 

unntakene i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 715/2007. 

b) En beskrivelse av motoren og utslippskontrollstrategiene og innretningene som anvendes, det være seg programvare eller 

maskinvare, og eventuelle forhold der strategiene og innretningene ikke vil fungere slik de gjør ved typegodkjenningsprøving. 

c) En erklæring om programvareversjonene som brukes til å kontrollere disse AES/BES, herunder relevante kontrollsummer 

for disse programvareversjonene og anvisninger til myndigheten om hvordan kontrollsummene skal leses; erklæringen skal 

ajourføres og sendes til den typegodkjenningsmyndigheten som oppbevarer denne utvidede dokumentasjonspakken, hver 

gang det kommer en ny programvareversjon som har innvirkning på AES/BES. 

d) Detaljert teknisk begrunnelse for alle AES, herunder forklaringer om hvorfor noen av unntakene fra forbudet mot 

manipulasjonsinnretninger i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 715/2007 får anvendelse, dersom det er relevant, herunder 

maskinvaredeler som må beskyttes av AES, dersom det er relevant, og/eller bevis på plutselige og uopprettelige motorskader 

som ikke kan forebygges ved regelmessig vedlikehold og som vil kunne forekomme uten bruk av AES, sammen med en 

risikovurdering som anslår risikoen med og uten AES; en begrunnet forklaring om hvorfor det er nødvendig å bruke en AES 

ved start av motoren. 

e) En beskrivelse av drivstoffstyringssystemets logikk, innstillingsstrategier og omkoplingspunkter for alle driftstilstander. 

f) En beskrivelse av det hierarkiske forholdet mellom flere AES (dvs. når mer enn én AES kan være aktiv samtidig, en 

angivelse av hvilken AES som er primær, metoden for samvirking mellom strategiene, herunder datastrømdiagrammer og 

beslutningsdiagrammer, og hvordan hierarkiet sikrer at utslipp fra alle AES begrenses til lavest mulig nivå). 

g) En liste over parametrer som måles og/eller beregnes av AES, samt formålet med hver enkelt parameter som måles og/eller 

beregnes, og hvordan hver av disse parametrene er knyttet til motorskader; herunder beregningsmetoden og hvor godt disse 

beregnede parametrene samsvarer med den faktiske tilstanden for parameteren som kontrolleres, og eventuelle påfølgende 

toleranser eller sikkerhetsfaktorer som inngår i analysen. 

h) En liste over parametrer for kontroll av motor eller utslipp som modelleres som funksjon av den eller de målte eller 

beregnede parametrene og modelleringsområdet for hver parameter for kontroll av motor eller utslipp, samt forholdet 

mellom parametrer for kontroll av motor eller utslipp og målte eller beregnede parametrer. 

i) En evaluering av hvordan AES vil begrense reelle utslipp under kjøring til lavest mulig nivå, herunder en detaljert analyse 

av den forventede økningen av utslipp av samlede regulerte forurensende stoffer og CO2 ved å bruke AES sammenlignet 

med BES.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

[Vedlegget er kunngjort i EUT 175 av 7.7.2017, s. 715–731.] 
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VEDLEGG III 

I del I av vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

a) Etter nr. 48.1 på side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe M1 skal nytt nr. 48.2 lyde: 

«48.2 Angitte høyeste RDE-verdier (dersom relevant) 

Fullstendig RDE-kjøresyklus: NOx:  ............................................. , partikler (antall):  ..................................................  

Bykjøring i RDE-kjøresyklus: NOx:  .......................................... , partikler (antall):  .................................................. » 

b) Etter nr. 48.1 på side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe M2 skal nytt nr. 48.2 lyde: 

«48.2 Angitte høyeste RDE-verdier (dersom relevant) 

Fullstendig RDE-kjøresyklus: NOx:  ............................................. , partikler (antall):  ..................................................  

Bykjøring i RDE-kjøresyklus: NOx:  .......................................... , partikler (antall):  .................................................. » 

c) Etter nr. 48.1 på side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe N1 skal nytt nr. 48.2 lyde: 

«48.2 Angitte høyeste RDE-verdier (dersom relevant) 

Fullstendig RDE-kjøresyklus: NOx:  ............................................. , partikler (antall):  ..................................................  

Bykjøring i RDE-kjøresyklus: NOx:  .......................................... , partikler (antall):  .................................................. » 

d) Etter nr. 48.1 på side 2 i samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe N2 skal nytt nr. 48.2 lyde: 

«48.2 Angitte høyeste RDE-verdier (dersom relevant) 

Fullstendig RDE-kjøresyklus: NOx:  ............................................. , partikler (antall):  ..................................................  

Bykjøring i RDE-kjøresyklus: NOx:  .......................................... , partikler (antall):  .................................................. » 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/426 

av 9. mars 2016 

om gassapparater og om oppheving av direktiv 2009/142/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

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

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/142/EF(3) er det fastsatt regler for omsetning og ibruktaking av 

gassapparater (heretter kalt «apparater»). 

2) Direktiv 2009/142/EF bygger på prinsippene som er fastsatt i rådsresolusjon av 7. mai 1985 om en ny metode i 

forbindelse med teknisk harmonisering og standardisering(4). Følgelig fastsetter det bare de grunnleggende kravene til 

apparater, mens de tekniske detaljene vedtas av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den europeiske 

komité for elektroteknisk standardisering (CENELEC) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1025/2012(5). Samsvar med slike harmoniserte standarder, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske 

unions tidende, innebærer en formodning om samsvar med kravene i direktiv 2009/142/EF. Erfaringen har vist at disse 

grunnleggende prinsippene har fungert godt i denne sektoren og bør bevares og endog fremmes ytterligere. 

3) Erfaringene fra gjennomføringen av direktiv 2009/142/EF har vist at det er behov for å endre noen bestemmelser for å 

klargjøre og oppdatere dem og dermed garantere rettssikkerhet når det gjelder definisjonene knyttet til direktivets 

virkeområde, innholdet i de opplysningene medlemsstatene gir om hvilke gasstyper og tilsvarende tilførselstrykk som 

brukes på deres territorium, samt visse grunnleggende krav. 

4) Ettersom virkeområdet, de grunnleggende kravene og framgangsmåtene for samsvarsvurdering må være identiske i alle 

medlemsstater, finnes det nesten ingen fleksibilitet ved innarbeiding i nasjonal lovgivning av et direktiv som bygger på 

prinsippene i den nye metoden. For å forenkle rammereglene bør direktiv 2009/142/EF erstattes av en forordning, som er 

den best egnede typen rettsakt, ettersom den gir klare og detaljerte regler som ikke gir rom for ulikheter ved innarbeiding i 

medlemsstatenes nasjonale lovgivning, og dermed sikrer ensartet gjennomføring i hele Unionen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 31.3.2016, s. 99, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 17. 

(1) EUT C 458 av 19.12.2014, s. 25. 

(2) Europaparlamentets holdning av 20. januar 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. februar 2016. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/142/EF av 30. november 2009 om gassapparater (EUT L 330 av 16.12.2009, s. 10). 

(4) EFT C 136 av 4.6.1985, s. 1. 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 
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5) I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF(1) fastsettes felles prinsipper og referansebestemmelser som skal 

få anvendelse på tvers av sektorregelverk og gi et ensartet grunnlag for revisjon eller omarbeiding av slikt regelverk. For 

å sikre sammenheng med annet sektorregelverk for produkter bør direktiv 2009/142/EF tilpasses nevnte beslutning. 

6) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(2) fastsettes regler for akkreditering av samsvarsvurde-

ringsorganer, en ramme for markedstilsyn med og kontroll av produkter fra tredjestater samt allmenne prinsipper for 

CE-merking. 

7) Virkeområdet for denne forordning bør avspeile virkeområdet for direktiv 2009/142/EF. Denne forordning bør gjelde 

for apparater til husholdningsbruk og annen bruk som er beregnet på en rekke spesifiserte bruksområder, og for utstyr 

som er konstruert for å bygges inn i slike apparater. 

8) Denne forordning omfatter apparater og utstyr som er nye på unionsmarkedet når de bringes i omsetning, dvs. at de 

enten er nye apparater og utstyr som er framstilt av en produsent etablert i Unionen, eller apparater og utstyr, uansett om 

de er nye eller brukte, som er importert fra en tredjestat. 

9) Apparater som er av historisk eller kunstnerisk verdi i henhold til artikkel 36 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV), og som ikke tas i bruk, f.eks. antikke og andre apparater som brukes for utstillings- eller 

samleformål, bør ikke anses som apparater som er omfattet av denne forordning. 

10) Denne forordning bør få anvendelse på alle former for levering, herunder fjernsalg. 

11) Denne forordning bør ha som mål å sikre et fungerende indre marked for apparater og utstyr når det gjelder 

gassikkerhetsrisikoer og energieffektivitet. 

12) Denne forordning bør ikke få anvendelse på aspekter som er mer spesifikt omfattet av andre deler av Unionens 

harmoniseringsregelverk. Dette innbefatter de tiltak som er vedtatt i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF(3). 

13) Denne forordning bør hindre medlemsstatene i å innføre strengere krav til helse, sikkerhet og energiøkonomisering som 

ville forby, begrense eller hindre tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking av apparater som er i samsvar med 

denne forordning. Dette bør imidlertid ikke berøre medlemsstatenes mulighet til ved gjennomføring av andre 

unionsrettsakter å innføre krav som påvirker produkters, herunder apparaters, energieffektivitet, så lenge slike tiltak er 

forenlige med TEUV. 

14) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF(4) skal medlemsstatene i sine byggeforskrifter og -regler 

innføre hensiktsmessige tiltak for å øke andelen av alle typer energi fra fornybare energikilder i byggesektoren. I henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU(5) skal medlemsstatene fastsette minstekrav til energiytelse for bygninger 

og byggeelementer samt systemkrav når det gjelder den samlede energiytelsen til de tekniske bygningssystemene som 

installeres i eksisterende bygninger. I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU(6) skal medlemsstatene 

treffe tilstrekkelige tiltak for gradvis å redusere energiforbruket på ulike områder, herunder i bygninger.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og om 

oppheving av rådsbeslutning nr. 93/465/EØF (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å fastsette krav til miljøvennlig 

utforming av energirelaterte produkter (EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder, og om endring og 

senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU av 19. mai 2010 om bygningers energiytelse (EUT L 153 av 18.6.2010, s. 13). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om endring av direktiv 2009/125/EF og 

2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 1). 
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15) Denne forordning bør ikke berøre medlemsstatenes plikt til å treffe tiltak for å fremme bruk av energi fra fornybare 

kilder og tiltak med hensyn til bygningers energieffektivitet i samsvar med direktiv 2009/28/EF, 2010/31/EU og 

2012/27/EU. Det er forenlig med målene for nevnte direktiver at nasjonale tiltak under visse omstendigheter kan 

begrense installasjonen av apparater som oppfyller kravet om rasjonell energibruk i denne forordning, forutsatt at slike 

tiltak ikke utgjør en uberettiget markedshindring. 

16) Medlemsstatene bør treffe de nødvendige tiltak for å sikre at apparater gjøres tilgjengelige på markedet og tas i bruk 

bare dersom de ved vanlig bruk ikke innebærer en helse- eller sikkerhetsrisiko for mennesker, husdyr eller eiendom. 

17) Denne forordning bør ikke berøre medlemsstatenes rett til å fastsette regler for ibruktaking eller periodisk inspeksjon av 

apparater, eller andre tiltak, f.eks. opplæring eller sertifisering av installatører, for å sikre korrekt installasjon, bruk og 

vedlikehold av apparatene, herunder forebyggende sikkerhetstiltak. Disse reglene og tiltakene er avgjørende for å hindre 

gassforgiftning, herunder fra karbonmonoksid (CO), og lekkasje av helseskadelige og farlige stoffer. 

18) Denne forordning bør ikke berøre medlemsstatenes rett til å fastsette de krav de finner nødvendige med hensyn til 

aspekter ved installasjon, romventilasjon og sikkerheten i selve bygningen samt dens energiytelse, forutsatt at det ved 

disse kravene ikke innføres konstruksjonskrav til apparater. 

19) Ettersom denne forordning ikke omfatter risiko som forårsakes av apparater i tilfelle feilaktig installasjon, vedlikehold 

eller bruk, bør medlemsstatene oppmuntres til å treffe tiltak for å sikre at offentligheten gjøres oppmerksom på den 

helse- og sikkerhetsrisiko som er forbundet med forbrenningsprodukter, og behovet for egnede forebyggende 

sikkerhetstiltak, bl.a. når det gjelder utslipp av karbonmonoksid. 

20) Selv om denne forordning ikke regulerer gassforsyningsvilkårene i medlemsstatene, bør det i forordningen tas hensyn til 

at det gjelder ulike vilkår for gasstyper og tilførselstrykk i medlemsstatene så lenge de tekniske egenskapene ved 

gassformig brensel ikke er harmonisert. Sammensetningen av og spesifikasjonene for gasstyper og tilførselstrykk på det 

stedet der et apparat tas i bruk, er svært viktig for sikker og korrekt funksjon, og derfor bør dette tas hensyn til i 

konstruksjonsfasen for apparatet for å sikre at det er forenlig med de gasstypene og tilførselstrykkene det er beregnet på. 

21) For å unngå handelshindringer for apparater som skyldes at gassforsyningsvilkårene ennå ikke er harmonisert, og for å 

sikre at markedsdeltakerne får tilstrekkelig informasjon, bør medlemsstatene i god tid underrette de andre 

medlemsstatene og Kommisjonen om hvilke gasstyper og tilsvarende tilførselstrykk som brukes på deres territorium, og 

om eventuelle endringer av disse. 

22) De opplysningene medlemsstatene gir om gasstyper og tilførselstrykk bør inneholde de punktene som er nødvendige for 

markedsdeltakerne. I den sammenheng er den primære kilden til det gassformige brenslet som leveres, ikke relevant for 

apparatenes egenskaper, ytelse og forenlighet med de oppgitte gassforsyningsvilkårene. 

23) Når de fastslår hvilke gassfamilier og gassgrupper som brukes på deres territorium, oppfordres medlemsstatene til å ta 

hensyn til det pågående arbeidet med standardisering av gasskvaliteter og dermed sikre en sammenhengende og 

samordnet tilnærming til harmonisering av gassformige brensler i hele Unionen ved hjelp av standardisering. 

24) Når medlemsstatene, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF(1) og CENs pågående arbeid med 

standardisering av spesifikasjoner for gasskvalitet, treffer konkrete tiltak med sikte på å øke bruken av biogass ved å 

mate slik gass inn i gassledningsnettet eller distribuere slik gass gjennom isolerte systemer, bør de sikre at deres 

opplysninger om gasstyper oppdateres i god tid, i tilfelle kvaliteten på den leverte gassen ikke holder seg innenfor det 

kvalitetsintervallet de har oppgitt.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for naturgass og om oppheving av 

direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94). 
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25) Når medlemsstatene utarbeider sine nasjonale handlingsplaner i samsvar med direktiv 2009/28/EF for å overholde 

forpliktelsen til å øke andelen av fornybar energi, særlig biogass, i det samlede energiforbruket, oppfordres de til å 

vurdere muligheten for å mate slik gass inn i gassledningsnettet. 

26) Medlemsstatene bør treffe de nødvendige tiltak for å sikre at gassforsyningsvilkårene ikke utgjør handelshindringer, og 

at de ikke begrenser ibruktakingen av apparater som er forenlige med de lokale gassforsyningsvilkårene. 

27) Apparater som omfattes av og er i samsvar med denne forordning, bør omfattes av prinsippet om fritt varebytte. Slike 

apparater bør tillates å tas i bruk under forutsetning av at de er forenlige med de lokale gassforsyningsvilkårene. 

28) Kategorimerkingen på apparatet eller dets merkeplate er direkte knyttet til de gassfamilier og/eller gassgrupper som et 

apparat er konstruert for å forbrenne på en sikker måte ved ønsket ytelsesnivå, og sikrer dermed at apparatet er forenlig 

med de lokale gassforsyningsvilkårene. 

29) De grunnleggende kravene fastsatt i denne forordning bør overholdes for å sikre at apparater er sikre i vanlig bruk ved 

ønsket ytelsesnivå. 

30) De grunnleggende kravene bør forstås og brukes på en slik måte at det tas hensyn til det nåværende utviklingstrinn i 

teknikken og gjeldende praksis på konstruksjons- og produksjonstidspunktet, samt at det tas tekniske og økonomiske 

hensyn som sikrer høy grad av beskyttelse når det gjelder helse og sikkerhet. 

31) Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i forsyningskjeden ha ansvar for at apparater og utstyr oppfyller 

kravene i denne forordning, slik at det sikres et høyt vernenivå for offentlige interesser som helse og sikkerhet for 

mennesker og husdyr, vern av forbrukere og eiendom samt rasjonell energibruk, og slik at det garanteres rettferdig 

konkurranse på unionsmarkedet. 

32) Alle markedsdeltakere som deltar i forsynings- og distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at de 

bare gjør tilgjengelig på markedet apparater eller utstyr som er i samsvar med denne forordning. Det bør fastsettes en 

klar og forholdsmessig fordeling av forpliktelsene som svarer til hver enkelt markedsdeltakers rolle i forsynings- og 

distribusjonskjeden. 

33) Produsenten er med sin detaljerte kunnskap om konstruksjons- og produksjonsprosessen den som best kan gjennomføre 

framgangsmåten for samsvarsvurdering. Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres av produsenten alene. 

34) Produsenten bør gi tilstrekkelige og detaljerte opplysninger om apparatets tiltenkte bruk for å sikre at det installeres, tas 

i bruk, brukes og vedlikeholdes på korrekt og sikker måte. Det kan være nødvendig at disse opplysningene inneholder 

de tekniske spesifikasjonene for grensesnittet mellom apparatet og det miljøet det installeres i. 

35) Denne forordning bør ikke få anvendelse på en fysisk person som framstiller et apparat på ikke-yrkesmessig grunnlag 

og bruker det utelukkende for egne formål. 

36) For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, nasjonale markedstilsynsmyndigheter og forbrukere bør 

medlemsstatene oppmuntre markedsdeltakerne til å opplyse om nettadresse i tillegg til postadresse. 

37) Det er nødvendig å sikre at apparater og utstyr fra tredjestater som innføres på unionsmarkedet, oppfyller kravene i 

denne forordning, og særlig at produsentene har gjennomført egnede framgangsmåter for samsvarsvurdering av slike 

apparater og slikt utstyr. Det bør derfor fastsettes bestemmelser om at importørene skal sikre at apparatene og utstyret de 

bringer i omsetning, oppfyller kravene i denne forordning, og at de ikke skal bringe i omsetning apparater og utstyr som 

ikke oppfyller disse kravene, eller som utgjør en risiko. Det bør også fastsettes at importørene skal forsikre seg om at 
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framgangsmåter for samsvarsvurdering er blitt gjennomført, og at CE-merkingen på apparatene og utstyret og den 

dokumentasjonen som er utarbeidet av produsentene, er tilgjengelig for vedkommende nasjonale myndigheter for 

kontroll. 

38) Distributøren gjør et apparat eller utstyr tilgjengelig på markedet etter at det er brakt i omsetning av produsenten eller 

importøren, og bør utvise behørig aktsomhet for å sikre at dennes håndtering av apparatet eller utstyret ikke har negativ 

innvirkning på dets samsvar med kravene. 

39) Når en importør bringer et apparat eller utstyr i omsetning, bør vedkommende angi sitt navn, firma eller registrerte 

varemerke og sin kontaktadresse på apparatet eller utstyret. Det bør kunne gis unntak for tilfeller der apparatets eller 

utstyrets størrelse eller art ikke tillater dette. Dette omfatter tilfeller der importøren vil måtte åpne emballasjen for å sette 

sitt navn og adresse på apparatet eller utstyret. 

40) Alle markedsdeltakere som bringer et apparat eller utstyr i omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer et 

apparat eller utstyr på en slik måte at oppfyllelsen av kravene i denne forordning kan bli påvirket, bør anses som 

produsent og påta seg produsentens forpliktelser. 

41) Distributørene og importørene befinner seg nær markedet og bør derfor trekkes inn i de markedstilsynsoppgavene som 

vedkommende nasjonale myndigheter utfører, og de bør være rede til å delta aktivt ved å gi vedkommende myndigheter 

alle nødvendige opplysninger om det berørte apparatet eller utstyret. 

42) Sikring av et apparats eller utstyrs sporbarhet gjennom hele forsyningskjeden bidrar til å gjøre markedstilsynet enklere 

og mer effektivt. Et effektivt system for sporbarhet gjør det lettere for markedstilsynsmyndighetene å spore 

markedsdeltakere som har gjort apparater eller utstyr som ikke oppfyller kravene, tilgjengelig på markedet. I forbindelse 

med oppbevaring av de opplysningene som kreves i henhold til denne forordning for identifikasjon av andre 

markedsdeltakere, bør markedsdeltakerne ikke være forpliktet til å oppdatere slike opplysninger når det gjelder andre 

markedsdeltakere som har levert et apparat eller utstyr til dem, eller som de har levert et apparat eller utstyr til. 

43) I denne forordning bør bare de grunnleggende kravene fastsettes. For å gjøre det lettere å vurdere samsvar med nevnte 

krav må det fastsettes bestemmelser om samsvarsformodning for apparater og utstyr som er i samsvar med harmoniserte 

standarder vedtatt i samsvar med forordning (EU) nr. 1025/2012, for å angi nærmere tekniske spesifikasjoner for disse 

kravene, særlig med hensyn til konstruksjon, produksjon, drift, prøving, rasjonell energibruk og installasjon av 

apparater. 

44) I forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsettes en framgangsmåte for innvendinger mot harmoniserte standarder som ikke 

fullt ut oppfyller kravene i denne forordning. 

45) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre og vedkommende myndigheter å sikre at apparater og utstyr 

som gjøres tilgjengelige på markedet, oppfyller de grunnleggende kravene, er det nødvendig å fastsette framgangsmåter 

for samsvarsvurdering. I beslutning nr. 768/2008/EF er det fastsatt moduler med framgangsmåter for samsvarsvurdering 

der strenghetsgraden øker alt etter risikonivået og det sikkerhetsnivået som kreves. For å sikre samordning mellom ulike 

sektorer og unngå tilfeldige varianter bør framgangsmåtene for samsvarsvurdering velges blant disse modulene. 

46) Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring for å gi de opplysninger som kreves i henhold til denne 

forordning om et apparats eller utstyrs samsvar med kravene i denne forordning og i andre relevante deler av Unionens 

harmoniseringsregelverk. 

47) For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for markedstilsynsformål bør de opplysningene som er nødvendige for å 

identifisere alle unionsrettsakter som får anvendelse på et apparat eller utstyr, være tilgjengelige i en enkelt EU-sam-

svarserklæring. For å redusere den administrative byrden for markedsdeltakerne kan en slik enkelt EU-samsvarserklæring 

bestå av dokumentasjon sammensatt av relevante enkeltstående samsvarserklæringer.  
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48) CE-merkingen, som viser at et apparat eller utstyr oppfyller kravene, er det synlige resultatet av en hel prosess som 

omfatter samsvarsvurdering i vid forstand. De allmenne prinsippene for CE-merking og dens forhold til annen merking 

er fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008. Reglene for påføring av CE-merkingen på apparater og utstyr bør fastsettes i 

denne forordning. Det bør kunne gis unntak for tilfeller der apparatets eller utstyrets størrelse eller art er slik at CE-

merkingen ikke kan påføres. 

49) Utstyr er ikke apparater, men mellomprodukter som er beregnet på apparatprodusenter og konstruert for å bygges inn i 

et apparat. Utstyr bør imidlertid tilfredsstille de grunnleggende kravene, slik at det oppfyller sitt tiltenkte formål på 

korrekt måte når det bygges inn i et apparat eller monteres for å utgjøre et apparat. Av forenklingshensyn og for å unngå 

forvirring og misforståelser hos produsentene når det gjelder oppfyllelsen av deres forpliktelser, anses det som rimelig at 

også utstyr skal bære CE-merking. 

50) Det er nødvendig å kontrollere at apparater og utstyr oppfyller de grunnleggende kravene, for å sikre et effektivt vern av 

menneskers helse og sikkerhet, av husdyr og av eiendom. 

51) For å sikre at apparater og utstyr oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene, må det fastsettes egnede framgangs-

måter for samsvarsvurdering som produsenten skal følge. Disse framgangsmåtene bør fastsettes på grunnlag av 

modulene for samsvarsvurdering fastsatt i beslutning nr. 768/2008/EF. 

52) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i denne forordning krever medvirkning fra samsvarsvurderingsorganer 

som medlemsstatene melder til Kommisjonen. 

53) Erfaringen har vist at kriteriene fastsatt i direktiv 2009/142/EF, som samsvarsvurderingsorganene må oppfylle for å bli 

meldt til Kommisjonen, ikke er tilstrekkelige til å sikre et ensartet høyt prestasjonsnivå hos meldte organer i hele 

Unionen. Det er imidlertid avgjørende at alle meldte organer utfører sine funksjoner på samme nivå og under rettferdige 

konkurranseforhold. Dette innebærer at det må fastsettes obligatoriske krav til de samsvarsvurderingsorganene som 

ønsker å bli meldt, for å kunne utføre samsvarsvurderingstjenester. 

54) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvurderingen er det også nødvendig å fastsette kravene til 

samsvarsvurderingsorganer og andre organer som deltar i vurderingen av, meldingen om og tilsynet med meldte 

organer. 

55) Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det oppfyller kriteriene i harmoniserte standarder, bør det 

formodes å oppfylle de tilsvarende kravene fastsatt i denne forordning. 

56) Ordningen som fastsettes i denne forordning, bør suppleres med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende betydning for å kunne verifisere kompetansen hos samsvarsvurde-

ringsorganene, bør akkrediteringen også brukes i forbindelse med meldinger. 

57) Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tilliten til samsvarssertifikater, 

bør av de nasjonale offentlige myndigheter i hele Unionen betraktes som den foretrukne måten å vise teknisk kompetanse 

hos samsvarsvurderingsorganene på. Nasjonale myndigheter kan imidlertid mene at de selv har de egnede midlene til å 

foreta denne vurderingen. For å sikre et rimelig nivå av troverdighet for vurderinger som er foretatt av andre nasjonale 

myndigheter, bør de i slike tilfeller framlegge nødvendig dokumentasjon for Kommisjonen og de andre medlemsstatene på 

at de samsvarsvurderingsorganene som er vurdert, oppfyller de relevante regelverkskravene. 

58) Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en underleverandør 

eller til et datterselskap. For å sikre det beskyttelsesnivået som kreves for apparatene og utstyret som skal bringes i 

omsetning på unionsmarkedet, er det avgjørende at underleverandører og datterselskaper oppfyller de samme krav som 

meldte organer når de foretar samsvarsvurderinger. Det er derfor viktig at vurderingen av kompetansen og prestasjonene 

hos organer som skal meldes, og tilsynet med organer som allerede er meldt, også omfatter oppgaver som utføres av 

underleverandører og datterselskaper.  
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59) Det er nødvendig å øke effektiviteten og åpenheten ved framgangsmåten for melding og særlig å tilpasse den til nye 

teknologier for å legge til rette for elektronisk melding. 

60) Ettersom meldte organer kan tilby sine tjenester i hele Unionen, bør de andre medlemsstatene og Kommisjonen ha 

anledning til å reise innvendinger mot et meldt organ. Det er derfor viktig å fastsette et tidsrom for å avklare eventuell 

tvil eller usikkerhet om samsvarsvurderingsorganenes kompetanse før de påbegynner sin virksomhet som meldte 

organer. 

61) Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte organer anvender framgangsmåtene for samsvarsvurdering uten å 

skape unødige byrder for markedsdeltakerne. Av samme grunn og for å sikre likebehandling av markedsdeltakerne er 

det viktig å sikre enhetlig teknisk anvendelse av framgangsmåtene for samsvarsvurdering. Dette kan best oppnås 

gjennom hensiktsmessig samordning og samarbeid mellom meldte organer. 

62) Berørte parter bør ha rett til å klage på resultatet av en samsvarsvurdering som et meldt organ har foretatt. Derfor er det 

viktig å sikre at det er adgang til å klage på beslutninger som treffes av meldte organer. 

63) Av hensyn til rettssikkerheten må det klargjøres at reglene for tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av produkter som 

innføres på unionsmarkedet som fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008, får anvendelse på apparater og utstyr som 

omfattes av denne forordning. Denne forordning bør ikke hindre medlemsstatene i å velge hvilke vedkommende 

myndigheter som skal utføre disse oppgavene. 

64) I direktiv 2009/142/EF er det allerede fastsatt en framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak, som er 

nødvendig for at det skal være mulig å bestride at et apparat eller utstyr er i samsvar med kravene. For å øke åpenheten 

og redusere saksbehandlingstiden må den eksisterende framgangsmåten ved beslutninger om beskyttelsestiltak 

forbedres, med sikte på å gjøre den mer effektiv og utnytte den sakkunnskapen som finnes i medlemsstatene. 

65) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en framgangsmåte som gjør det mulig for de berørte parter å bli underrettet 

om tiltak som skal iverksettes med hensyn til apparater og utstyr som utgjør en risiko for menneskers helse eller 

sikkerhet eller for eiendom eller miljø. Ordningen bør også gjøre det mulig for markedstilsynsmyndighetene, i 

samarbeid med de berørte markedsdeltakerne, å gripe inn på et tidligere stadium med hensyn til slike apparater og slikt 

utstyr. 

66) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør det ikke 

kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, med mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved en harmonisert 

standard. 

67) Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV bør delegeres til Kommisjonen når det gjelder 

innholdet i de opplysningene medlemsstatene gir om gassforsyningsvilkårene på deres territorium. Det er særlig viktig 

at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under det forberedende arbeidet, 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. 

68) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

69) Framgangsmåten med rådgivende komité bør benyttes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som pålegger 

meldermedlemsstaten å treffe nødvendige korrigerende tiltak med hensyn til meldte organer som ikke lenger oppfyller 

kravene som gjelder for meldingen. 

70) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør benyttes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som fastsetter 

formen på de opplysningene medlemsstatene gir om gassforsyningsvilkårene på deres territorium.  

  

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

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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71) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør også benyttes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter om apparater 

og utstyr som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for husdyr eller 

eiendom. 

72) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning når det i behørig begrunnede tilfeller som 

gjelder apparater og utstyr som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet, er 

tvingende nødvendig å handle raskt. 

73) I tråd med etablert praksis kan komiteen som nedsettes ved denne forordning, i samsvar med sin forretningsorden spille 

en viktig rolle i å undersøke spørsmål om anvendelsen av denne forordning som reises enten av lederen av komiteen 

eller av en medlemsstats representant. 

74) Når spørsmål som gjelder denne forordning, behandles, bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller overtredelse av den, 

dvs. i en av Kommisjonens ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd med gjeldende praksis motta alle opplysninger og 

fullstendig dokumentasjon og eventuelt en invitasjon til å delta på møtene. 

75) Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomføringsrettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten anvendelse av 

forordning (EU) nr. 182/2011, om tiltak truffet av medlemsstatene med hensyn til apparater eller utstyr som ikke 

oppfyller kravene, er berettiget eller ikke. 

76) Det må fastsettes rimelige overgangsordninger som tillater at apparater og utstyr som allerede er brakt i omsetning i 

samsvar med direktiv 2009/142/EF før anvendelsesdatoen for denne forordning, gjøres tilgjengelig på markedet og tas i 

bruk uten at ytterligere produktkrav må oppfylles. Distributører bør derfor kunne levere apparater og utstyr som er brakt 

i omsetning, dvs. lagerbeholdninger som allerede befinner seg i distribusjonskjeden, før anvendelsesdatoen for denne 

forordning. 

77) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved overtredelse av denne forordning og sikre at disse reglene 

overholdes. De fastsatte sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

78) Ettersom målet for denne forordning, som er å sikre at apparater og utstyr på unionsmarkedet oppfyller krav som sikrer 

et høyt nivå for vern av menneskers helse og sikkerhet, av husdyr og av eiendom, samtidig som det indre markeds 

virkemåte sikres, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og derfor på grunn av målets omfang og virkninger 

bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

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

79) Direktiv 2009/142/EF bør derfor oppheves — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALLMENNE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på apparater og utstyr. 

2.  I denne forordning anses et apparat for å være i «vanlig bruk» når følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Det er korrekt installert og regelmessig vedlikeholdt i samsvar med produsentens anvisninger. 

b)  Det brukes ved normale variasjoner i gasskvalitet og tilførselstrykk som oppgitt av medlemsstatene i deres opplysninger i 

henhold til artikkel 4 nr. 1. 

c)  Det brukes i samsvar med sitt formål eller på en måte som med rimelighet kan forutses.  
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3.  Denne forordning får ikke anvendelse på apparater som er særlig konstruert 

a)  for bruk i industrielle prosesser i industrianlegg, 

b)  for bruk i luftfartøyer og jernbanemateriell, 

c)  for midlertidig bruk for forskningsformål i laboratorier. 

I dette nummer anses et apparat for å være «særlig konstruert» når konstruksjonen utelukkende er beregnet på å oppfylle et 

særlig behov i forbindelse med en særlig prosess eller bruk. 

4.  Dersom, med hensyn til apparater eller utstyr, de aspekter som omfattes av denne forordning, er mer spesifikt omfattet av 

andre rettsakter i Unionens harmoniseringsregelverk, får denne forordning ikke anvendelse på, eller den opphører å gjelde for, 

slike apparater eller slikt utstyr med hensyn til disse aspektene. 

5.  Det grunnleggende kravet om rasjonell energibruk fastsatt i nr. 3.5 i vedlegg I til denne forordning får ikke anvendelse på 

apparater som omfattes av et tiltak vedtatt i samsvar med artikkel 15 i direktiv 2009/125/EF. 

6.  Denne forordning berører ikke medlemsstatenes plikt til å treffe tiltak for å fremme bruk av energi fra fornybare kilder og 

tiltak med hensyn til bygningers energieffektivitet i samsvar med direktiv 2009/28/EF, 2010/31/EU og 2012/27/EU. Slike tiltak 

skal være forenlige med TEUV. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «apparater» gassapparater som brukes til matlaging, kjøling, luftkondisjonering, romoppvarming, varmtvannsproduksjon, 

belysning eller vasking, samt viftebrennere og varmeenheter som skal utstyres med slike brennere, 

2) «utstyr» sikkerhets-, kontroll- eller reguleringsenheter og delmontasjer av disse som er konstruert for å bygges inn i et 

apparat eller monteres for å utgjøre et apparat, 

3) «forbrenning» en prosess der gassformig brensel reagerer med oksygen og produserer varme eller lys, 

4) «vasking» hele vaskeprosessen, inkludert tørking og stryking, 

5) «matlaging» kunsten eller praksisen å tilberede eller varme opp mat til konsum ved hjelp av varme og en lang rekke 

forskjellige metoder, 

6) «gassformig brensel» ethvert brensel som er i gassformig tilstand ved en temperatur på 15 °C og et trykk på 1 bar, 

7) «industriell prosess» utvinning, dyrking, foredling, bearbeiding, framstilling eller tilberedning av materialer, planter, 

produksjonsdyr, animalske produkter, næringsmidler eller andre produkter med sikte på kommersiell bruk, 

8) «industrianlegg» ethvert sted der hovedvirksomheten som utøves, er en industriell prosess som er underlagt særlige 

nasjonale helse- og sikkerhetsregler, 

9) «gassfamilie» en gruppe gassformige brensler med lignende forbrenningsegenskaper som er knyttet sammen av et 

intervall av wobbetall, 

10) «gassgruppe» et spesifikt intervall av wobbetall innenfor den berørte gassfamilien, 

11) «wobbetall» en indikator for ombytteligheten mellom brenngasser, som brukes for å sammenligne den forbrennings-

energien som frigis fra forskjellige sammensetninger av brenngasser i et apparat,  
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12) «apparatkategori» angivelse av gassfamilier og/eller gassgrupper som et apparat er konstruert for å forbrenne på en sikker 

måte og ved ønsket ytelsesnivå, som angitt på apparatkategorimerkingen, 

13) «energieffektivitet» forholdet mellom et apparats ytelse og tilført energi, 

14) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av et apparat eller utstyr for distribusjon eller bruk på unionsmarkedet i 

forbindelse med kommersiell virksomhet, enten det skjer mot betaling eller vederlagsfritt, 

15) «bringe i omsetning» første gang et apparat eller utstyr gjøres tilgjengelig på unionsmarkedet, 

16) «ibruktaking» første gang et apparat tas i bruk i Unionen av sluttbrukeren, 

17) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer et apparat eller utstyr eller får et apparat eller utstyr konstruert 

eller produsert, og markedsfører nevnte apparat eller utstyr under eget navn eller varemerke eller bruker apparatet for egne 

formål, 

18) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til å 

handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver, 

19) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som bringer et apparat eller utstyr fra en tredjestat i 

omsetning i Unionen, 

20) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør et 

apparat eller utstyr tilgjengelig på markedet, 

21) «markedsdeltakere» produsenten, produsentens representant, importøren og distributøren, 

22) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske kravene til et apparat eller utstyr er beskrevet, 

23) «harmonisert standard» en harmonisert standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1025/2012, 

24) «akkreditering» en akkreditering som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

25) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkrediteringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, 

26) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de grunnleggende kravene i denne forordning med hensyn til et apparat 

eller utstyr er oppfylt, 

27) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver samsvarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, 

sertifisering og inspeksjon, 

28) «tilbakekalling» alle tiltak som tar sikte på å oppnå retur av et apparat som allerede er gjort tilgjengelig for sluttbrukeren, 

eller utstyr som allerede er gjort tilgjengelig for en apparatprodusent, 

29) «tilbaketrekking» alle tiltak rettet mot å hindre at et apparat eller utstyr i forsyningskjeden blir gjort tilgjengelig på 

markedet, 

30) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring av 

produkter, 

31) «CE-merking» merking der produsenten angir at apparatet eller utstyret er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i 

Unionens harmoniseringsregelverk for slik merking. 

Artikkel 3 

Tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking 

1.  Apparater skal bare gjøres tilgjengelige på markedet og tas i bruk dersom de ved vanlig bruk overholder denne forordning.  
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2.  Utstyr skal bare gjøres tilgjengelig på markedet dersom det overholder denne forordning. 

3.  Denne forordning berører ikke medlemsstatenes rett til å fastsette de kravene de måtte anse som nødvendige for å sikre at 

personer, husdyr og eiendom er vernet under vanlig bruk av apparatene, forutsatt at dette ikke medfører endringer av 

apparatene. 

Artikkel 4 

Gassforsyningsvilkår 

1.  Innen 21. oktober 2017 skal medlemsstatene i samsvar med vedlegg II og i relevant form gi Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene opplysninger om de gasstypene og tilsvarende tilførselstrykk for gassformige brensler som brukes på deres 

territorium. De skal meddele eventuelle endringer av disse opplysningene innen seks måneder etter bekjentgjøringen av 

endringene. 

2.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 41 med hensyn til endringer av 

innholdet i medlemsstatenes opplysninger om gassforsyningsvilkårene på deres territorium, som fastsatt i vedlegg II, for å ta 

hensyn til den tekniske utvikling når det gjelder gassforsyningsvilkårene. 

3.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette den harmoniserte formen på de opplysningene 

medlemsstatene gir i henhold til nr. 1 i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten nevnt 

i artikkel 42 nr. 3. 

4.  Kommisjonen skal sørge for at de opplysningene som medlemsstatene gir i samsvar med nr. 1, offentliggjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Grunnleggende krav 

Apparater og utstyr skal oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I som får anvendelse på dem. 

Artikkel 6 

Fritt varebytte 

1.  Medlemsstatene skal ikke med begrunnelse i de aspektene som omfattes av denne forordning, forby, begrense eller hindre 

tilgjengeliggjøring på markedet eller ibruktaking av apparater som er i samsvar med denne forordning. 

2.  Medlemsstatene skal ikke med begrunnelse i de risikoene som omfattes av denne forordning, forby, begrense eller hindre 

tilgjengeliggjøring på markedet av utstyr som er i samsvar med denne forordning. 

3.  Medlemsstatene skal ikke hindre at det ved messer, utstillinger, demonstrasjoner eller lignende arrangementer vises apparater 

eller utstyr som ikke er i samsvar med denne forordning, forutsatt at det ved synlig skilting klart angis at apparatene eller utstyret 

ikke er i samsvar med denne forordning og ikke kan omsettes før de er brakt i samsvar med den. Ved demonstrasjoner skal det 

treffes tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å sikre vern av personer, husdyr og eiendom. 

KAPITTEL II 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 7 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer sine apparater eller sitt utstyr i omsetning eller bruker apparatene til egne formål, skal de sikre at 

de er utformet og konstruert i samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I.  
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2.  Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg III (heretter kalt «teknisk dokumentasjon») og 

gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 14 eller sørge for at den gjennomføres. 

Når det ved framgangsmåten nevnt i første ledd er påvist at et apparat eller utstyr er i samsvar med gjeldende krav, skal 

produsentene utarbeide en EU-samsvarserklæring og påføre CE-merkingen. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen i ti år etter at apparatet eller 

utstyret er brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det ved serieproduksjon finnes framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar med denne 

forordning. Det skal tas behørig hensyn til endringer i apparatenes eller utstyrets konstruksjon eller egenskaper og endringer i 

de harmoniserte standardene eller andre tekniske spesifikasjoner som det vises til i samsvarserklæringen for apparatet eller 

utstyret. 

Når det anses som hensiktsmessig ut fra risikoen forbundet med et apparat, skal produsentene, for å verne forbrukernes og 

andre brukeres helse og sikkerhet, ta stikkprøver av apparater som er gjort tilgjengelige på markedet, undersøke og om 

nødvendig føre et register over klager på apparater og utstyr som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av slike apparater 

og slikt utstyr, samt holde distributørene underrettet om all slik overvåking. 

5.  Produsentene skal sikre at deres apparater og utstyr er forsynt med et type-, parti- eller serienummer eller en annen 

angivelse som gjør det mulig å identifisere dem, og med påskriftene omhandlet i vedlegg IV. 

Dersom dette ikke er mulig på grunn av apparatets eller utstyrets størrelse eller art, skal produsentene sikre at de påkrevde 

opplysningene står på emballasjen eller i et dokument som følger med apparatet eller utstyret. 

6.  Produsentene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på apparatet eller, dersom dette ikke er 

mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med apparatet. Adressen skal være til ett enkelt sted der produsenten kan 

kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som forbrukerne, andre sluttbrukere og markedstilsynsmyndighetene 

lett kan forstå. 

Produsentene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på utstyret eller, dersom dette ikke er mulig, på 

emballasjen eller i et dokument som følger med utstyret. Adressen skal være til ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes. 

Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som apparatprodusentene og markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå. 

7.  Produsentene skal påse at apparatet ledsages av anvisninger og sikkerhetsopplysninger i samsvar med vedlegg I nr. 1.5 på 

et språk som forbrukere og andre sluttbrukere lett kan forstå, som fastsatt av den berørte medlemsstaten. Slike anvisninger og 

sikkerhetsopplysninger samt eventuell merking skal være tydelig, forståelig og leselig. 

Produsentene skal sikre at utstyret ledsages av et eksemplar av EU-samsvarserklæringen som bl.a. inneholder anvisninger om 

innbygging eller montering, justering, drift og vedlikehold i samsvar med vedlegg I nr. 1.7, på et språk som apparatprodusentene 

lett kan forstå, som fastsatt av den berørte medlemsstaten. 

Dersom det leveres en stor mengde utstyr til en og samme bruker, kan imidlertid partiet eller forsendelsen ledsages av ett 

eksemplar av EU-samsvarserklæringen. 

8.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at et apparat eller utstyr som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar 

med denne forordning, skal umiddelbart treffe de korrigerende tiltak som er nødvendige for å bringe apparatet eller utstyret i 

samsvar med denne forordning, eller eventuelt for å trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom apparatet eller utstyret 

utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene 

der de har gjort apparatet eller utstyret tilgjengelig på markedet, om dette, og gi nærmere opplysninger særlig om det 

manglende samsvaret og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.  
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9.  Produsentene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at apparatet eller utstyret er i samsvar med denne forordning, på et språk som 

myndigheten lett kan forstå. Informasjonen og dokumentasjonen kan gis på papir eller i elektronisk form. De skal på 

anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene forbundet med 

apparater eller utstyr som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 8 

Representanter 

1.  En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en representant. 

Forpliktelsene fastsatt i artikkel 7 nr. 1 og forpliktelsen til å utarbeide teknisk dokumentasjon skal ikke utgjøre en del av 

representantens fullmakt. 

2.  En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal minst gi 

representanten mulighet til å 

a)  oppbevare EU-samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for nasjonale 

markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at apparatet eller utstyret er brakt i omsetning, 

b)  etter begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon som er 

nødvendig for å vise at apparatet er i samsvar med regelverket, 

c)  på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter samarbeide med dem om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene forbundet med apparater eller utstyr som omfattes av representantens fullmakt. 

Artikkel 9 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare apparater eller utstyr som oppfyller kravene. 

2.  Før importørene bringer et apparat i omsetning, skal de påse at produsenten har gjennomført den relevante framgangs-

måten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 14. De skal påse at produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at 

apparatet er påført CE-merkingen og ledsages av anvisninger og sikkerhetsopplysninger i samsvar med vedlegg I nr. 1.5, og at 

produsenten har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 7 nr. 5 og 6. 

Før importørene bringer utstyr i omsetning, skal de påse at produsenten har gjennomført den relevante framgangsmåten for 

samsvarsvurdering nevnt i artikkel 14. De skal påse at produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at utstyret er 

påført CE-merkingen og ledsages av et eksemplar av EU-samsvarserklæringen som bl.a. inneholder anvisninger om innbygging 

eller montering, drift og vedlikehold i samsvar med vedlegg I nr. 1.7, og at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 7 

nr. 5 og 6. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at et apparat eller utstyr ikke er i samsvar med de grunnleggende kravene 

fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke bringe apparatet eller utstyret i omsetning før det er brakt i samsvar med kravene. Dersom 

apparatet eller utstyret utgjør en risiko, skal importøren dessuten underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om 

dette. 

3.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på apparatet eller, dersom dette ikke er 

mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med apparatet. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som 

forbrukerne, andre sluttbrukere og markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå. 

Importørene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på utstyret eller, dersom dette ikke er mulig, på 

emballasjen eller i et dokument som følger med utstyret. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som apparatprodusentene 

og markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå.  
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4.  Importørene skal påse at apparatet ledsages av anvisninger og sikkerhetsopplysninger i samsvar med vedlegg I nr. 1.5 på 

et språk som forbrukere og andre sluttbrukere lett kan forstå, som fastsatt av den berørte medlemsstaten. 

Importørene skal sikre at utstyret ledsages av et eksemplar av EU-samsvarserklæringen som bl.a. inneholder anvisninger om 

innbygging eller montering, justering, drift og vedlikehold i samsvar med vedlegg I nr. 1.7, på et språk som apparatprodusentene 

lett kan forstå, som fastsatt av den berørte medlemsstaten. 

5.  Importørene skal så lenge de har ansvar for et apparat eller utstyr, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter dets 

samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I i fare. 

6.  Når det anses som hensiktsmessig ut fra risikoen forbundet med et apparat, skal importørene, for å verne forbrukernes og 

andre brukeres helse og sikkerhet, ta stikkprøver av apparater som er gjort tilgjengelige på markedet, undersøke og om 

nødvendig føre et register over klager på apparater og utstyr som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av slike apparater 

og slikt utstyr, samt holde distributørene underrettet om all slik overvåking. 

7.  Importører som anser eller har grunn til å tro at et apparat eller utstyr som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med 

denne forordning, skal umiddelbart treffe de korrigerende tiltak som er nødvendige for å bringe apparatet eller utstyret i 

samsvar med denne forordning, eller eventuelt for å trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom apparatet eller utstyret 

utgjør en risiko, skal importørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene 

der de har gjort apparatet eller utstyret tilgjengelig på markedet, om dette, og gi nærmere opplysninger særlig om det 

manglende samsvaret og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

8.  Importørene skal i ti år etter at apparatet eller utstyret er brakt i omsetning, oppbevare et eksemplar av EU-samsvars-

erklæringen og kunne stille den til rådighet for markedstilsynsmyndighetene, og skal påse at den tekniske dokumentasjonen på 

anmodning kan gjøres tilgjengelig for disse myndighetene. 

9.  Importørene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at et apparat eller utstyr er i samsvar med kravene, på et språk som myndigheten 

lett kan forstå. Informasjonen og dokumentasjonen kan gis på papir eller i elektronisk form. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene forbundet med apparater eller utstyr 

som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 10 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør et apparat eller utstyr tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til 

kravene i denne forordning. 

2.  Før distributørene gjør et apparat tilgjengelig på markedet, skal de verifisere at apparatet er påført CE-merkingen, at det 

ledsages av anvisninger og sikkerhetsopplysninger i samsvar med vedlegg I nr. 1.5 på et språk som lett kan forstås av 

forbrukerne og andre sluttbrukere, som fastsatt av den medlemsstaten der apparatet skal gjøres tilgjengelig på markedet, og at 

produsenten og importøren har oppfylt kravene i henholdsvis artikkel 7 nr. 5 og 6 og artikkel 9 nr. 3. 

Før distributørene gjør utstyr tilgjengelig på markedet, skal de verifisere at utstyret er påført CE-merkingen og ledsages av et 

eksemplar av EU-samsvarserklæringen som bl.a. inneholder anvisninger om innbygging eller montering, justering, drift og 

vedlikehold i samsvar med vedlegg I nr. 1.7, på et språk som apparatprodusentene lett kan forstå, som fastsatt av den berørte 

medlemsstaten, og at produsenten og importøren har oppfylt kravene fastsatt i henholdsvis artikkel 7 nr. 5 og 6 og artikkel 9 

nr. 3. 

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at et apparat eller utstyr ikke er i samsvar med de grunnleggende kravene 

fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke gjøre apparatet eller utstyret tilgjengelig på markedet før det er brakt i samsvar med 

kravene. Dersom apparatet eller utstyret utgjør en risiko, skal distributøren dessuten underrette produsenten eller importøren 

samt markedstilsynsmyndighetene om dette.  
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3.  Distributørene skal så lenge de har ansvar for et apparat eller utstyr, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter 

dets samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I i fare. 

4.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at et apparat eller utstyr som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i 

samsvar med denne forordning, skal sørge for at de korrigerende tiltak som er nødvendige for å bringe apparatet eller utstyret i 

samsvar med denne forordning, eller eventuelt for å trekke det tilbake eller tilbakekalle det, blir truffet. Dersom apparatet eller 

utstyret utgjør en risiko, skal distributørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de 

medlemsstatene der de har gjort apparatet eller utstyret tilgjengelig på markedet, om dette, og gi nærmere opplysninger særlig 

om det manglende samsvaret og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

5.  Distributørene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at et apparat eller utstyr er i samsvar med regelverket. Informasjonen og 

dokumentasjonen kan gis på papir eller i elektronisk form. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne 

om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene forbundet med apparater eller utstyr som de har gjort tilgjengelige på 

markedet. 

Artikkel 11 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser gjelder for importører og distributører 

En importør eller distributør skal anses som produsent ved anvendelsen av denne forordning og være underlagt produsentens 

forpliktelser i henhold til artikkel 7 når vedkommende bringer et apparat eller utstyr i omsetning under sitt navn eller varemerke 

eller endrer et apparat eller utstyr som allerede er brakt i omsetning, på en slik måte at det kan påvirke overholdelsen av kravene 

i denne forordning. 

Artikkel 12 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende overfor markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert et apparat eller utstyr til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert et apparat eller utstyr til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i første ledd i ti år etter at de har fått levert eller har levert 

apparatet eller utstyret. 

KAPITTEL III 

APPARATERS OG UTSTYRS SAMSVAR 

Artikkel 13 

Samsvarsformodning for apparater og utstyr 

Apparater og utstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i 

Den europeiske unions tidende, skal formodes å være i samsvar med de grunnleggende kravene i vedlegg I som omfattes av 

disse standardene eller disse delene av dem. 

Artikkel 14 

Framgangsmåte for samsvarsvurdering av apparater og utstyr 

1.  Før et apparat eller utstyr bringes i omsetning, skal produsenten underkaste det en samsvarsvurdering etter framgangs-

måten i nr. 2 eller 3.  
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2.  Serieproduserte apparaters og utstyrs samsvar med kravene i denne forordning skal vurderes ved hjelp av den EU-

typeprøvingen (modul B – produksjonstype) som er fastsatt i vedlegg III nr. 1, i kombinasjon med en av følgende moduler etter 

produsentens valg: 

a)  typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom (modul C2), som 

fastsatt i vedlegg III nr. 2, 

b)  typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen (modul D), som fastsatt i vedlegg III nr. 3, 

c)  typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter (modul E), som fastsatt i vedlegg III nr. 4, 

d)  typesamsvar basert på produktverifisering (modul F), som fastsatt i vedlegg III nr. 5. 

3.  For et apparat eller utstyr som produseres som en enkelt enhet eller i et lite antall, kan produsenten velge en av 

framgangsmåtene nevnt i nr. 2 i denne artikkel eller samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer (modul G), som 

fastsatt i vedlegg III nr. 6. 

4.  Dokumenter og korrespondanse i forbindelse med framgangsmåter for samsvarsvurdering av et apparat eller utstyr skal 

utarbeides på et offisielt språk i medlemsstaten der det meldte organet som gjennomfører framgangsmåtene nevnt i nr. 2 og 3, er 

etablert, eller på et språk som er godkjent av dette organet. 

Artikkel 15 

EU-samsvarserklæring 

1.  EU-samsvarserklæringen skal bekrefte at det er påvist at de grunnleggende kravene i vedlegg I er oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal utformes i henhold til malen i vedlegg V, inneholde de elementene som er angitt i de 

relevante modulene i vedlegg III, og oppdateres kontinuerlig. Den skal oversettes til det eller de språkene som kreves av den 

medlemsstaten der apparatet eller utstyret bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet. 

3.  For å bidra til at ferdige apparater oppfyller de gjeldende grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I, skal EU-

samsvarserklæringen for utstyr angi utstyrets egenskaper og inneholde anvisninger om hvordan utstyret skal bygges inn i et 

apparat eller monteres for å utgjøre et apparat. EU-samsvarserklæringen skal skrives på et språk som apparatprodusentene og 

markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå, som fastsatt av den berørte medlemsstaten. 

4.  Dersom et apparat eller utstyr omfattes av flere enn én unionsrettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, skal det 

utarbeides en enkelt EU-samsvarserklæring for alle disse unionsrettsaktene. Erklæringen skal angi hvilke unionsrettsakter den 

gjelder, herunder henvisninger til hvor de er kunngjort. 

5.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at apparatet eller utstyret er i samsvar med 

kravene i denne forordning. 

6.  Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal følge med utstyret. 

Artikkel 16 

Allmenne prinsipper for CE-merkingen 

CE-merkingen er underlagt de allmenne prinsippene i artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.  
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Artikkel 17 

Regler og vilkår for påføring av CE-merkingen 

1.  CE-merkingen skal i den grad det er relevant påføres apparatet og utstyret eller dets merkeplate på en slik måte at den er 

synlig, lett leselig og ikke kan fjernes. Dersom dette ikke er mulig pga. apparatets eller utstyrets art, skal den påføres 

emballasjen og de dokumentene som følger med apparatet eller utstyret. 

2.  CE-merkingen skal påføres før apparatet eller utstyret bringes i omsetning. 

3.  CE-merkingen skal etterfølges av identifikasjonsnummeret til det meldte organet som har deltatt i produksjonskontrollen 

av apparatet eller utstyret, eller av minst de to siste sifrene i årstallet for påføringen av CE-merkingen. Det meldte organets 

identifikasjonsnummer skal påføres av organet selv eller av produsenten eller dennes representant etter organets anvisninger. 

4.  CE-merkingen og det meldte organets identifikasjonsnummer nevnt i nr. 3 kan etterfølges av et annet merke som angir en 

særlig risiko eller bruk. 

5.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger for å sikre at reglene for CE-merkingen anvendes korrekt, og 

treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen. 

Artikkel 18 

Påskrifter 

1.  Påskriftene nevnt i vedlegg IV skal påføres apparatet eller dets merkeplate og, dersom det er relevant, utstyret eller dets 

merkeplate på en slik måte at de er synlige, lett leselige og ikke kan fjernes. 

2.  Påskriftene nevnt i vedlegg IV skal påføres før apparatet eller utstyret bringes i omsetning. 

KAPITTEL IV 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 19 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om hvilke organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurdering som tredjemann i henhold til denne forordning. 

Artikkel 20 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som skal ha ansvar for å opprette og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder samsvar 

med artikkel 25. 

2.  Medlemsstatene kan beslutte at vurdering og tilsyn som omhandlet i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som definert i forordning (EF) nr. 765/2008, i samsvar med bestemmelsene i samme forordning. 

3.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte overlater vurderingen, meldingen eller tilsynet nevnt i nr. 1 i 

denne artikkel til et organ som ikke er offentlig, skal dette organet være et rettssubjekt og være tilsvarende underlagt kravene i 

artikkel 21. I tillegg skal det ha truffet tiltak til dekning av erstatningsansvar som kan oppstå som følge av dets virksomhet.  
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4.  Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvar for de oppgaver som utføres av organet nevnt i nr. 3. 

Artikkel 21 

Krav til meldermyndigheter 

1.  En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderings-

organene. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på en slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens 

virksomhet. 

3.  En meldermyndighet skal være organisert på en slik måte at alle beslutninger knyttet til melding av et samsvars-

vurderingsorgan treffes av andre kvalifiserte personer enn dem som har foretatt vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utøve noen virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utøver, eller yte 

rådgivningstjenester på kommersielt eller konkurransemessig grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha tilstrekkelig med kvalifisert personale til rådighet til å kunne utføre sine oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. 

Artikkel 22 

Meldermyndigheters opplysningsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine framgangsmåter for vurdering og melding av samsvarsvurderings-

organer og kontroll av meldte organer, samt om eventuelle endringer av disse framgangsmåtene. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 23 

Krav til meldte organer 

1.  I forbindelse med melding skal et samsvarsvurderingsorgan oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til en medlemsstats nasjonale lovgivning og være en juridisk person. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være en tredjemann som er uavhengig av den organisasjonen eller det apparatet eller 

utstyret det vurderer. 

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produksjon, 

levering, montering, bruk eller vedlikehold av apparater eller utstyr som organet vurderer, kan anses for å være et slikt organ, 

forutsatt at det er påvist at organet er uavhengig, og at det ikke foreligger interessekonflikter. 

4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og det personalet som har ansvar for å foreta samsvarsvurderinger, skal 

ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, kjøper, eier eller vedlikeholder av de apparatene eller det utstyret de 

vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke hindre bruk av vurderte apparater eller 

utstyr som er nødvendig for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller bruk av slike apparater eller utstyr for personlige 

formål.  
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Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og det personalet som har ansvar for å foreta samsvarsvurderingene, skal ikke 

delta direkte i utforming, produksjon eller konstruksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av apparatene eller 

utstyret, og heller ikke representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i virksomhet som kan påvirke deres 

uavhengighet eller integritet i forbindelse med den samsvarsvurderingsvirksomheten de er meldt for. Dette skal særlig gjelde 

rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganer skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, 

objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvarsvurderingsvirksomhet. 

5.  Samsvarsvurderingsorganer og deres personale skal utøve sin samsvarsvurderingsvirksomhet med den høyeste grad av 

faglig integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjonene på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen 

form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som vil kunne påvirke deres avgjørelser eller resultatene av deres 

samsvarsvurderingsvirksomhet, særlig når det gjelder personer eller grupper av personer som er berørt av resultatene av denne 

virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle samsvarsvurderingsoppgaver som det er tildelt i samsvar med vedlegg 

III, og som det er meldt for, uansett om disse oppgavene utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets vegne og 

ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller kategori av 

apparater eller utstyr som det er meldt for, ha til rådighet tilstrekkelig med 

a)  personale med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingsoppgavene, 

b)  beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse framgangsmåtene. 

Organet skal ha egnede prinsipper og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører som et meldt organ, og 

annen virksomhet, 

c)  framgangsmåter for utøvelse av virksomheten som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, sektoren det opererer i, dets 

struktur, kompleksiteten av det aktuelle apparatets eller utstyrets teknologi og om produksjonsprosessens art er masse- eller 

serieproduksjon. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderingen, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr eller alle nødvendige anlegg. 

7.  Personalet med ansvar for å foreta samsvarsvurderinger skal ha 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsorganet er 

meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for vurderingene de foretar, og den nødvendige myndigheten til å 

foreta disse vurderingene, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I, de gjeldende harmoniserte 

standardene og de relevante bestemmelsene i Unionens harmoniseringsregelverk og i nasjonal lovgivning, 

d)  kvalifikasjoner til å utarbeide sertifikater, protokoller og rapporter som viser at vurderingene er foretatt. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres øverste ledelse og det personalet som er ansvarlig for å foreta 

samsvarsvurderingene, er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og til personalet med ansvar for å foreta samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antall vurderinger som foretas, eller av resultatet av vurderingene. 

9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring med mindre staten er ansvarlig i henhold til nasjonal lovgivning 

eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen.  
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10.  Samsvarsvurderingsorganets personale skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter når 

de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg III, eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, unntatt overfor 

vedkommende myndigheter i den medlemsstaten der det utøver sin virksomhet. Eiendomsretten skal vernes. 

11.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at deres personale med ansvar for å foreta samsvarsvurderinger blir 

underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer opprettet i 

henhold til artikkel 35, og skal anvende de forvaltningsvedtak og dokumenter som denne gruppens arbeid munner ut i, som 

generelle retningslinjer. 

Artikkel 24 

Formodning om samsvar for meldte organer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det overholder kriteriene fastsatt i relevante harmoniserte standarder eller deler av 

slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det formodes å oppfylle kravene i artikkel 

23 i den utstrekning de gjeldende harmoniserte standardene omfatter disse kravene. 

Artikkel 25 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et 

datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 23, og underrette 

meldermyndigheten om dette. 

2.  Meldte organer skal påta seg det fulle ansvar for de oppgavene som blir utført av underleverandører eller datterforetak, 

uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4.  Meldte organer skal kunne stille til rådighet for meldermyndigheten de relevante dokumenter om vurderingen av 

underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de oppgaver de har utført i henhold til vedlegg III. 

Artikkel 26 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal inngi en søknad om melding til meldermyndigheten i den medlemsstaten der det er 

opprettet. 

2.  Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de 

samsvarsvurderingsmodulene og den eller de apparatene eller det utstyret som organet hevder å være kompetent for, samt et 

eventuelt akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan der det bekreftes at samsvarsvurderingsorganet 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 23. 

3.  Dersom samsvarsvurderingsorganet ikke kan framlegge et akkrediteringsbevis, skal det gi meldermyndigheten all 

dokumentasjon som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne og føre regelmessig tilsyn med at organet oppfyller kravene i 

artikkel 23. 

Artikkel 27 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvurderingsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 23.  
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2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de berørte samsvarsvur-

deringsmodulene, det eller de berørte apparatene eller utstyret, samt relevant attestasjon på kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis som omhandlet i artikkel 26 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

ordningene som er innført for å sikre at det vil bli ført regelmessig tilsyn med organet, og at organet fortsatt vil oppfylle kravene 

i artikkel 23. 

5.  Vedkommende organ kan utøve virksomhet som meldt organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene 

ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker for en melding der det er benyttet et akkrediteringsbevis, eller innen to 

måneder for en melding der det ikke er benyttet et slikt bevis. 

Bare et slikt organ anses som et meldt organ i henhold til denne forordning. 

6.  Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endringer 

av meldingen. 

Artikkel 28 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele et meldt organ et identifikasjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organene som er meldt i henhold til denne forordning, herunder 

identifikasjonsnumrene de har fått tildelt, og den virksomheten de er meldt for. 

Kommisjonen skal påse at listen holdes oppdatert. 

Artikkel 29 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i 

artikkel 23, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal meldermyndigheten begrense, midlertidig oppheve eller trekke 

tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. Den skal 

umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av en melding eller dersom det meldte organet har opphørt 

med sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et 

annet meldt organ eller blir gjort tilgjengelig for de ansvarlige meldermyndighetene og markedstilsynsmyndighetene på deres 

anmodning. 

Artikkel 30 

Tvil om meldte organers kompetanse 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

kompetansen til et meldt organ, eller tvil om hvorvidt et meldt organ fortsatt oppfyller de kravene og det ansvaret det er 

underlagt.  
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2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for meldingen eller 

opprettholdelsen av det berørte meldte organets kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger som den innhenter under sine undersøkelser, behandles fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som pålegger meldermedlemsstaten å treffe nødvendige korrigerende 

tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 42 nr. 2. 

Artikkel 31 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal foreta samsvarsvurderinger etter framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg III. 

2.  Samsvarsvurderingene skal foretas på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges 

unødige byrder. 

Samsvarsvurderingsorganene skal utøve sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, sektoren det 

opererer i, dets struktur, kompleksiteten av det aktuelle apparatets eller utstyrets teknologi og om produksjonsprosessens art er 

masse- eller serieproduksjon. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av strenghet og det vernenivået som kreves for at apparatet eller utstyret 

skal være i samsvar med denne forordning. 

3.  Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har oppfylt de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I eller 

tilsvarende harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede 

korrigerende tiltak, og skal ikke utstede et sertifikat eller en beslutning om godkjenning. 

4.  Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av samsvar etter utstedelsen av et sertifikat eller en beslutning om 

godkjenning finner at et apparat eller utstyr ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at produsenten treffer egnede 

korrigerende tiltak, og skal om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet eller beslutningen om 

godkjenning. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkning, skal det meldte organet 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake eventuelle sertifikater eller beslutninger om godkjenning, alt etter hva som er 

hensiktsmessig. 

Artikkel 32 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Meldte organer skal sørge for at det er adgang til å klage på deres beslutninger. 

Artikkel 33 

Meldte organers opplysningsplikt 

1.  Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om 

a)  alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av et sertifikat eller en beslutning om 

godkjenning, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkårene for melding,  
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c)  alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene vedrørende opplysninger om samsvarsvurderings-

virksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utøvd innenfor rammen av deres melding, og all annen virksomhet 

som er utøvd, herunder grensekryssende virksomhet og underleveranser. 

2.  Meldte organer skal gi de andre organene som er meldt i henhold til denne forordning, og som utfører tilsvarende former 

for samsvarsvurdering av de samme apparatene eller det samme utstyret, alle relevante opplysninger om spørsmål knyttet til 

negative og, på anmodning, positive resultater av samsvarsvurderinger. 

Artikkel 34 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfaringsutveksling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter med ansvar 

for meldingspolitikken. 

Artikkel 35 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til denne forordning, 

blir iverksatt og forvaltet på en hensiktsmessig måte i form av en eller flere sektorgrupper av meldte organer. 

Meldte organer skal delta i arbeidet til denne eller disse gruppene, enten direkte eller gjennom utpekte representanter. 

KAPITTEL V 

TILSYN MED UNIONSMARKEDET, KONTROLL AV APPARATER OG UTSTYR SOM INNFØRES PÅ UNIONSMARKEDET, 

OG UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 36 

Tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av apparater og utstyr som innføres på unionsmarkedet 

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på apparater og utstyr som omfattes av denne 

forordning. 

Artikkel 37 

Framgangsmåte på nasjonalt plan for behandling av apparater eller utstyr som utgjør en risiko 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i en medlemsstat har tilstrekkelig grunn til å anta at et apparat eller utstyr som 

omfattes av denne forordning, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for husdyr eller eiendom, skal de foreta 

en vurdering av det berørte apparatet eller utstyret som omfatter alle relevante krav fastsatt i denne forordning. De berørte 

markedsdeltakerne skal ved behov samarbeide med markedstilsynsmyndighetene for dette formål. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene ved vurderingen nevnt i første ledd finner at apparatet eller utstyret ikke er i samsvar med 

kravene i denne forordning, skal de omgående kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede korrigerende tiltak for 

å bringe apparatet eller utstyret i samsvar med kravene, for å trekke det tilbake fra markedet eller for å tilbakekalle det innen en 

rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette vedkommende meldte organ om dette.  
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Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale territorium, 

skal de underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de tiltakene de har pålagt 

markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende tiltak treffes med hensyn til alle berørte apparater og alt berørt 

utstyr som denne har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4.  Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer egnede korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet ledd, skal 

markedstilsynsmyndighetene treffe alle nødvendige midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøringen av 

apparatene eller utstyret på deres nasjonale marked, for å trekke det tilbake fra dette markedet eller for å tilbakekalle det. 

Markedstilsynsmyndighetene skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om disse tiltakene. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd skal omfatte alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er 

nødvendige for å kunne identifisere det apparatet eller utstyret som ikke oppfyller kravene, apparatets eller utstyrets 

opprinnelse, arten av det påståtte manglende samsvaret og hvilken risiko som er involvert, arten og varigheten av de nasjonale 

tiltakene som er truffet, og de argumentene som den berørte markedsdeltakeren har framsatt. Markedstilsynsmyndighetene skal 

særlig angi om det manglende samsvaret skyldes 

a)  at apparatet eller utstyret ikke oppfyller krav som gjelder menneskers helse eller sikkerhet eller vern av husdyr eller 

eiendom, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standardene som er nevnt i artikkel 13, og som danner grunnlag for en samsvarsformodning. 

6.  Andre medlemsstater enn den som har innledet framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle tiltak som er truffet, eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha om 

det berørte apparatets eller utstyrets manglende samsvar, og eventuelle innvendinger de måtte ha mot det nasjonale tiltaket som 

er truffet. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd ikke er kommet innvendinger fra 

enten en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal tiltaket anses som 

berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sørge for at det omgående treffes egnede begrensende tiltak med hensyn til det berørte apparatet eller 

utstyret, f.eks. at apparatet eller utstyret trekkes tilbake fra markedet. 

Artikkel 38 

Unionens framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 37 nr. 3 og 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. På 

grunnlag av resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen vedta en gjennomføringsrettsakt der det fastsettes om det 

nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene og umiddelbart gjøre den kjent for dem og for den eller de 

berørte markedsdeltakerne. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal alle medlemsstater treffe de nødvendige tiltak for å sikre at det 

apparatet eller utstyret som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra deres marked, og underrette Kommisjonen om dette. 

Dersom det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den berørte medlemsstaten trekke det tilbake.  
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3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og apparatets eller utstyrets manglende samsvar tilskrives mangler ved 

de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 37 nr. 5 bokstav b) i denne forordning, skal Kommisjonen anvende 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012. 

Artikkel 39 

Apparater eller utstyr som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko 

1.  Når en medlemsstat etter å ha foretatt en vurdering i henhold til artikkel 37 nr. 1 finner at et apparat eller utstyr, selv om 

det er i samsvar med denne forordning, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for husdyr eller eiendom, skal 

den kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede tiltak for å sikre at det berørte apparatet eller utstyret ikke lenger 

utgjør noen risiko når det bringes i omsetning, eller for å trekke det tilbake fra markedet eller tilbakekalle det innen en rimelig 

frist som medlemsstaten fastsetter ut fra risikoens art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at det treffes korrigerende tiltak med hensyn til alle berørte apparater eller alt berørt utstyr 

som denne har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene. Underretningen skal inneholde 

alle tilgjengelig opplysninger, særlig de data som er nødvendige for å identifisere det berørte apparatet eller utstyret, apparatets 

eller utstyrets opprinnelse og forsyningskjede, den risiko apparatet eller utstyret utgjør, samt arten og varigheten av de nasjonale 

tiltak som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og vurdere 

de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen gjennom 

gjennomføringsrettsakter beslutte om tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå egnede tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 42 nr. 3. 

I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til vern av menneskers helse og sikkerhet skal Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 42 nr. 4. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene og umiddelbart gjøre den kjent for dem og for den eller de 

berørte markedsdeltakerne. 

Artikkel 40 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 37 skal en medlemsstat pålegge den berørte markedsdeltakeren å bringe det manglende 

samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår et av følgende tilfeller: 

a)  CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 eller artikkel 17 i denne forordning, 

b)  CE-merkingen er ikke påført, 

c)  påskriftene nevnt i vedlegg IV er ikke påført eller er påført i strid med artikkel 18, 

d)  identifikasjonsnummeret til det meldte organet som har deltatt i produksjonskontrollen, er påført i strid med artikkel 17 

eller er ikke påført, 

e)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet eller er ikke utarbeidet på riktig måte, 

f)  et eksemplar av EU-samsvarserklæringen følger ikke med utstyret,  
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g)  den tekniske dokumentasjonen er enten ikke tilgjengelig eller ikke fullstendig, 

h)  opplysningene nevnt i artikkel 7 nr. 6 eller artikkel 9 nr. 3 mangler eller er uriktige eller ufullstendige, 

i)  eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 7 eller 9 er ikke oppfylt. 

2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring av apparatet eller utstyret på markedet eller påse at det tilbakekalles eller trekkes tilbake 

fra markedet. 

KAPITTEL VI 

DELEGERTE RETTSAKTER OG KOMITÉFRAMGANGSMÅTE 

Artikkel 41 

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 4 nr. 2 gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

21. april 2018. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om delegeringen av myndighet senest ni måneder før utløpet av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

Det er særlig viktig at Kommisjonen følger sin vanlige praksis og rådfører seg med eksperter, herunder eksperter fra 

medlemsstatene, før den vedtar disse delegerte rettsaktene. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 4 nr. 2 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

virkning dagen etter at beslutningen er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  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 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller 

dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer 

til å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 42 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for apparater. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikkel 5 i samme 

forordning anvendelse.  



Nr. 40/204 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

5.  Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen i enhver sak der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til forordning 

(EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan dessuten i samsvar med sin forretningsorden undersøke ethvert annet spørsmål om anvendelsen av denne 

forordning som reises enten av komiteens leder eller av en medlemsstats representant. 

KAPITTEL VII 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 43 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved markedsdeltakeres overtredelse av bestemmelsene i denne 

forordning. Disse reglene kan omfatte strafferettslige sanksjoner for alvorlige overtredelser. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse reglene innen 21. mars 2018 og skal umiddelbart underrette den om 

eventuelle senere endringer som berører dem. 

2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at deres regler for sanksjoner ved markedsdeltakeres overtredelse 

av bestemmelsene i denne forordning, håndheves. 

Artikkel 44 

Overgangsbestemmelser 

1.  Medlemsstatene skal ikke hindre at apparater som omfattes av og er i samsvar med direktiv 2009/142/EF, og som er brakt 

i omsetning før 21. april 2018, gjøres tilgjengelige på markedet eller tas i bruk. 

2.  Medlemsstatene skal ikke hindre at utstyr som omfattes av og er i samsvar med direktiv 2009/142/EF, og som er brakt i 

omsetning før 21. april 2018, gjøres tilgjengelig på markedet. 

Artikkel 45 

Oppheving 

Direktiv 2009/142/EF oppheves med virkning fra 21. april 2018. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VI. 

Artikkel 46 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

2.  Denne forordning får anvendelse fra 21. april 2018, med unntak av 

a)  artikkel 4, 19–35 og 42 samt vedlegg II, som får anvendelse fra 21. oktober 2016, 

b)  artikkel 43 nr. 1, som får anvendelse fra 21. mars 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 9. mars 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ J.A. HENNIS-PLASSCHAERT 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

GRUNNLEGGENDE KRAV 

INNLEDENDE MERKNADER: 

1.  De grunnleggende kravene fastsatt i denne forordning er bindende. 

2.  De grunnleggende kravene skal forstås og brukes på en slik måte at det tas hensyn til det nåværende utviklingstrinn i 

teknikken og gjeldende praksis på konstruksjons- og produksjonstidspunktet, samt at det tas tekniske og økonomiske 

hensyn som sikrer høy grad av energieffektivitet og høy grad av beskyttelse når det gjelder helse og sikkerhet. 

1.  GENERELLE KRAV 

1.1.  Apparater skal være utformet og konstruert slik at de virker på en sikker måte og ved vanlig bruk ikke medfører fare 

for mennesker, husdyr eller eiendom. 

 Utstyr skal være utformet og konstruert slik at det oppfyller sitt tiltenkte formål på korrekt måte når det bygges inn i et 

apparat eller monteres for å utgjøre et apparat. 

1.2.  Produsenten er forpliktet til å analysere risikoene for å identifisere de risikoene som gjelder dennes apparat eller utstyr. 

Deretter skal vedkommende konstruere og produsere apparatet eller utstyret under hensyn til denne risikovurderingen. 

1.3.  Ved valg av de mest hensiktsmessige løsningene skal produsenten anvende følgende prinsipper i den rekkefølgen de er 

oppført: 

a)  fjerne eller i størst mulig grad redusere risikoene (sikkerheten skal være integrert i konstruksjonen og produksjonen), 

b)  treffe de nødvendige vernetiltak mot risikoer som ikke kan fjernes, 

c)  opplyse brukerne om eventuelle gjenværende risikoer pga. mangler ved de vernetiltakene som er truffet, og angi om 

det kreves særlige forholdsregler. 

1.4.  Ved konstruksjon og produksjon av apparatet og ved utarbeiding av anvisningene skal produsenten ikke bare ta hensyn 

til apparatets tiltenkte bruk, men også til bruk som det er rimelig å forutse. 

1.5.  Alle apparater skal 

a)  ledsages av en installasjonsanvisning til installatøren, 

b)  ledsages av en bruks- og vedlikeholdsanvisning til brukeren, 

c)  være påført de nødvendige advarsler, som også skal stå på emballasjen. 

1.6.1.  Installasjonsanvisningen til installatøren skal inneholde alle instruksjoner for installasjon, justering og vedlikehold som 

kreves for å sikre at disse oppgavene utføres korrekt, slik at apparatet kan brukes på en sikker måte. 

 Installasjonsanvisningen til installatøren skal også inneholde opplysninger om de tekniske spesifikasjonene for 

grensesnittet mellom apparatet og det miljøet det installeres i, slik at det på korrekt måte kan koples til gassnettet, 

tilførselen av hjelpeenergi, tilførselen av forbrenningsluft og avtrekkssystemet for røykgass. 

1.6.2.  Bruks- og vedlikeholdsanvisningen til brukeren skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for sikker bruk, 

og skal særlig gjøre brukeren oppmerksom på eventuelle bruksrestriksjoner. 

 Produsenten skal i anvisningene gjøre oppmerksom på tilfeller der det kreves særlig forsiktighet, eller der ovennevnte 

arbeidsoppgaver bør utføres av en fagperson. Dette berører ikke nasjonale krav for dette formål. 

 Produsenten av apparatet skal i de anvisningene som følger med apparatet, gi alle nødvendige opplysninger om 

justering, drift og vedlikehold av utstyret som del av det ferdige apparatet, dersom dette er relevant.  
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1.6.3.  Advarslene på apparatet og emballasjen skal på en utvetydig måte angi gasstypen som skal brukes, tilførselstrykket, 

apparatkategorien og eventuelle bruksrestriksjoner, særlig pålegg om at apparatet bare må installeres i områder med 

tilstrekkelig ventilasjon, for å minimere risikoene forbundet med apparatet. 

1.7.  Anvisningene om hvordan utstyret skal bygges inn i et apparat eller monteres for å utgjøre et apparat, og om justering, 

drift og vedlikehold av utstyret skal leveres sammen med det aktuelle utstyret som en del av EU-samsvarserklæringen. 

2.  MATERIALER 

 Materialene for apparater eller utstyr skal være egnet for formålet og tåle de mekaniske, kjemiske og termiske 

påkjenningene som det kan forutses å bli utsatt for. 

3.  KONSTRUKSJON OG PRODUKSJON 

 De forpliktelsene med hensyn til apparater som følger av de grunnleggende kravene fastsatt i dette nummer, får også 

anvendelse på utstyr, i den grad det er relevant. 

3.1.  Generelt 

3.1.1.  Alle apparater skal være utformet og konstruert slik at det ved vanlig bruk av dem ikke kan oppstå ustabilitet, 

formforandring, bruddskader eller slitasje som reduserer sikkerheten. 

3.1.2.  Kondens som oppstår ved oppstart og/eller under bruk, skal ikke påvirke apparatenes sikkerhet. 

3.1.3.  Apparater skal være utformet og konstruert slik at risikoen for eksplosjon ved brann utenfor apparatet er minst mulig. 

3.1.4.  Apparater skal være utformet og konstruert slik at enhver vanninntrenging og uønsket luftinntrenging i gassledningen 

unngås. 

3.1.5.  Ved normale svingninger i tilførsel av hjelpeenergi skal apparatene fortsatt virke på en sikker måte. 

3.1.6.  Unormale svingninger eller brudd i tilførsel av hjelpeenergi eller gjenoppretting av slik tilførsel skal ikke utgjøre noen 

fare. 

3.1.7.  Apparater skal være utformet og konstruert slik at enhver gassrelatert risiko som skyldes farer forbundet med 

elektriske forhold, unngås. I den grad det er relevant, skal det tas hensyn til resultatene av vurderingen av samsvar med 

sikkerhetskravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU(1) eller sikkerhetsmålene i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/35/EU(2). 

3.1.8.  Apparater skal være utformet og konstruert slik at enhver gassrelatert risiko som skyldes farer forbundet med 

elektromagnetiske fenomener, unngås. I den grad det er relevant, skal det tas hensyn til resultatene av vurderingen av 

samsvar med kravene om elektromagnetisk kompatibilitet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU eller 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU(3). 

3.1.9.  Alle trykksatte deler på et apparat skal motstå de mekaniske og termiske belastningene de utsettes for, uten at det 

inntreffer forandringer som påvirker sikkerheten. 

3.1.10.  Apparater skal være utformet og konstruert slik at svikt i en sikkerhets-, kontroll- eller reguleringsinnretning ikke 

medfører fare.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring 

på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/35/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 357). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EF av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk 

kompatibilitet (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 79). 
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3.1.11.  Dersom et apparat er utstyrt med sikkerhets- og kontrollinnretninger, skal sikkerhetsinnretningenes virkemåte ikke 

overstyres av kontrollinnretningene. 

3.1.12.  Alle deler av apparater som monteres eller justeres under produksjonen, og som ikke skal kunne endres av brukeren 

eller installatøren, skal være forsvarlig beskyttet. 

3.1.13.  Brytere og andre kontroll- og justeringsinnretninger skal være tydelig merket og være påført nødvendige anvisninger 

for å unngå enhver feil under drift/bruk. De skal være konstruert slik at utilsiktet håndtering forhindres. 

3.2.  Utslipp av uforbrent gass 

3.2.1.  Apparater skal være utformet og konstruert slik at gassvolumet ved lekkasje ikke medfører fare. 

3.2.2.  Apparater skal være utformet og konstruert slik at gassutslippet ved ethvert driftsstadium er begrenset, slik at en farlig 

ansamling av uforbrent gass i apparatet unngås. 

3.2.3.  Apparater som er beregnet på å brukes innendørs, skal være utformet og konstruert slik at utslipp av uforbrent gass 

unngås i alle situasjoner som kan føre til en farlig ansamling av uforbrent gass i slike rom og lokaler. 

3.2.4.  Apparater som er utformet og konstruert for å forbrenne gass som inneholder karbonmonoksid eller andre giftige 

bestanddeler, skal ikke utgjøre en helsefare for mennesker og husdyr som eksponeres for dette. 

3.3.  Tenning 

 Apparater skal være utformet og konstruert slik at, ved vanlig bruk, tenning og gjentenning skjer på en jevn måte og 

tenning av samtlige munnstykker garanteres. 

3.4.  Forbrenning 

3.4.1.  Apparater skal være utformet og konstruert slik at, ved vanlig bruk, forbrenningsprosessen er stabil og forbrennings-

produktene ikke inneholder uakseptable konsentrasjoner av helseskadelige stoffer. 

3.4.2.  Apparater skal være utformet og konstruert slik at utilsiktede utslipp av forbrenningsprodukter ikke skjer ved vanlig 

bruk. 

3.4.3.  Apparater som er koplet til en avtrekkskanal for forbrenningsstoffer, skal være utformet og konstruert slik at det ved 

unormale trekkforhold ikke slippes ut farlige mengder forbrenningsprodukter i de aktuelle rommene eller lokalene 

innendørs. 

3.4.4.  Apparater skal være utformet og konstruert slik at de ved vanlig bruk ikke forårsaker en slik konsentrasjon av 

karbonmonoksid eller andre helseskadelige stoffer at det kan utgjøre en helsefare for mennesker eller husdyr som 

eksponeres. 

3.5.  Rasjonell energibruk 

 Apparater skal være utformet og konstruert slik at det sikres en rasjonell energibruk som svarer til det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken, samtidig som det tas hensyn til sikkerheten. 

3.6.  Temperatur 

3.6.1.  Apparatdeler som er beregnet på å installeres eller plasseres i umiddelbar nærhet av overflater, skal ikke nå 

temperaturer som utgjør en fare. 

3.6.2.  Overflatetemperaturen på apparatdeler som er beregnet på å berøres ved vanlig bruk, skal ikke være så høy at den 

utgjør en fare for brukeren. 
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3.6.3.  Overflatetemperaturen på ytre apparatdeler, med unntak av overflater eller deler som er knyttet til varmeoverføring, 

skal under bruk ikke utgjøre en fare for eksponerte personers helse og sikkerhet, og særlig ikke for barn og eldre, idet 

det skal tas nødvendig hensyn til deres reaksjonstid. 

3.7.  Kontakt med næringsmidler og drikkevann 

 Uten at det berører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(1) og (EU) nr. 305/2011(2), skal 

materialer og deler brukt i et apparats konstruksjon som kan komme i kontakt med næringsmidler eller med 

drikkevann som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 98/83/EF(3), ikke forringe kvaliteten på næringsmidlene eller 

vannet. 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt 

med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring av 

byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF (EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5). 

(3) Rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32). 
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VEDLEGG II 

INNHOLD I MEDLEMSSTATENES OPPLYSNINGER OM GASSFORSYNINGSVILKÅR 

1.  De opplysningene medlemsstatene oversender Kommisjonen og de andre medlemsstatene i samsvar med artikkel 4, skal 

inneholde følgende: 

a) i)  Brutto brennverdi (GCV) i MJ/m3 minimum/maksimum 

ii)  Wobbetall i MJ/m3 minimum/maksimum 

b) Gassammensetning etter volumprosent av totalt innhold: 

—  innhold av C1 til C5 i % (sum) minimum/maksimum 

—  innhold av N2 + CO2 i % minimum/maksimum 

—  innhold av CO i % minimum/maksimum 

—  innhold av umettede hydrokarboner i % minimum/maksimum 

—  innhold av hydrogen i % minimum/maksimum 

c) Opplysninger om innhold av giftige bestanddeler i det gassformige brenselet. 

Opplysningene skal også inneholde ett av følgende: 

a) Tilførselstrykk ved apparatets inntak i mbar: nominelt/minimum/maksimum 

b) i)  Tilførselstrykk på leveringspunktet i mbar: nominelt/minimum/maksimum 

ii)  Tillatt trykktap i sluttbrukerens gassanlegg i mbar: nominelt/minimum/maksimum 

2.  Referansevilkårene for wobbetall og brutto brennverdi skal være følgende: 

a) Referansetemperatur ved forbrenning: 15 °C 

b) Referansetemperatur ved volummåling: 15 °C 

c) Referansetrykk ved volummåling: 1 013,25 mbar 

 _____  
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VEDLEGG III 

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING AV APPARATER OG UTSTYR 

1.  MODUL B: EU-TYPEPRØVING – PRODUKSJONSTYPE 

1.1.  EU-typeprøving er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker den tekniske 

konstruksjonen av et apparat eller utstyr og verifiserer og attesterer at den oppfyller de kravene i denne forordning som 

gjelder for den. 

1.2.  EU-typeprøving skal gjennomføres som en vurdering av egnetheten av apparatets eller utstyrets tekniske konstruksjon 

gjennom undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og av underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 1.3, samt 

undersøkelse av et prøveeksemplar av det fullstendige apparatet eller utstyret som er representativt for den planlagte 

produksjonen (produksjonstype). 

1.3.  Produsenten skal inngi søknad om EU-typeprøving til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

1.3.1.  Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om apparatet eller 

utstyret er i samsvar med de gjeldende kravene i denne forordning, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og 

vurdering av risikoen eller risikoene. Den tekniske dokumentasjonen skal angi de gjeldende kravene og skal, i den 

grad det er relevant for vurderingen, dekke apparatets eller utstyrets konstruksjon, produksjon og virkemåte. 

Dokumentasjonen skal, dersom det er relevant, minst inneholde følgende elementer: 

1)  en generell beskrivelse av apparatet eller utstyret, 

2)  konstruksjons- og produksjonstegninger og lister over komponenter, delmontasjer, kretser osv., 

3)  beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og apparatets eller utstyrets 

virkemåte, 

4)  en liste over de harmoniserte standardene som er helt eller delvis anvendt, og som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og, dersom disse harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i denne forordning, 

herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte 

standarder er delvis anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt, 

5)  resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

6)  prøvingsrapporter, 

7)  anvisninger om installasjon og bruk av apparatet, 

8)  utstyrets EU-samsvarserklæring med anvisninger om hvordan utstyret skal bygges inn i et apparat eller 

monteres for å utgjøre et apparat, 

d)  prøveeksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organet kan anmode om 

ytterligere prøveeksemplarer dersom det er nødvendig for å kunne gjennomføre prøvingsprogrammet, 

e)  underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen skal 

angi alle dokumenter som er anvendt, særlig dersom de relevante harmoniserte standardene ikke er anvendt fullt 

ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger utført i samsvar med andre 

relevante tekniske spesifikasjoner av produsentens relevante laboratorium eller av et annet prøvingslaboratorium 

på produsentens vegne og ansvar.  
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1.3.2.  Dersom det er relevant, skal produsenten også oversende følgende dokumenter til det meldte organet: 

a)  EU-typeprøvingssertifikatet og EU-samsvarserklæringen for det utstyret som er bygd inn i apparatet, 

b)  attester og sertifikater som gjelder metodene for produksjon og/eller inspeksjon og/eller kontroll av apparatet eller 

utstyret, 

c)  alle andre dokumenter som gir det meldte organet et bedre vurderingsgrunnlag. 

1.4.  Det meldte organet skal gjøre følgende: 

Når det gjelder apparatet eller utstyret, 

1.4.1.  undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om apparatets eller utstyrets 

tekniske konstruksjon er tilfredsstillende. 

 Når det gjelder prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene, 

1.4.2.  verifisere at prøveeksemplaret eller -eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og 

identifisere de elementene som er konstruert i samsvar med de gjeldende bestemmelsene i de relevante harmoniserte 

standardene, samt de elementene som er konstruert i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner, 

1.4.3.  utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om de relevante harmoniserte 

standardene er anvendt på riktig måte, dersom produsenten har valgt å anvende løsningene i dem, 

1.4.4.  utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere, i tilfeller der løsningene i de 

relevante harmoniserte standardene ikke er anvendt, om de løsningene som er valgt av produsenten som anvender 

andre relevante tekniske standarder, oppfyller de tilsvarende grunnleggende kravene i denne forordning, 

1.4.5.  avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal utføres. 

1.5.  Det meldte organet skal utarbeide en vurderingsrapport om de tiltakene som er truffet i samsvar med nr. 1.4, og 

resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, skal det meldte organet ikke 

offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke. 

1.6.  Dersom apparat- eller utstyrstypen oppfyller kravene i denne forordning, skal det meldte organet utstede et  

EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene fra 

undersøkelsen, eventuelle vilkår for sertifikatets gyldighet og de nødvendige data for identifikasjon av den godkjente 

typen, f.eks. gasstype, apparatkategori og tilførselstrykk og, dersom det er relevant, en beskrivelse av dens virkemåte. 

Sertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg. 

 EU-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne vurdere om 

produserte apparater eller utstyr er i samsvar med den undersøkte typen, og for å foreta kontroll under bruk. Det skal 

også angi eventuelle vilkår som må være oppfylt før sertifikatet kan utstedes, og skal ledsages av de beskrivelsene og 

tegningene som er nødvendige for å identifisere den godkjente typen. 

 Sertifikatet skal være gyldig i høyst ti år fra utstedelsesdatoen. 

 Dersom typen ikke oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning, skal det meldte organet avslå å utstede et  

EU-typeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette, med en detaljert begrunnelse for avslaget. 

1.7.  Det meldte organet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning, og 

avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelser. I så tilfelle skal det meldte organet underrette produsenten 

om dette.  
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 Produsenten skal underrette det meldte organet som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen knyttet til EU-type-

prøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om apparatet eller utstyret er i 

samsvar med de grunnleggende kravene i denne forordning eller med vilkårene for sertifikatets gyldighet. Slike 

endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet. 

1.8.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om de EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg 

til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for 

meldermyndigheten listen over slike sertifikater og/eller tillegg til disse som er avslått, midlertidig opphevet eller på 

annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om de EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle 

tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måter begrenset, og, på 

anmodning, om slike sertifikater og/eller tillegg til disse som det har utstedt. 

 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få et eksemplar av EU-typeprøvings-

sertifikatene og/eller eventuelle tillegg til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få et eksemplar av 

den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som det meldte organet har gjennomført. Det meldte 

organet skal oppbevare et eksemplar av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg, samt de tekniske dataene, 

herunder dokumentasjonen som er innsendt av produsenten, fram til sertifikatets gyldighetsperiode utløper. 

1.9.  Produsenten skal i ti år etter at apparatet eller utstyret er brakt i omsetning, oppbevare et eksemplar av EU-type-

prøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske dokumentasjonen, og kunne stille det til rådighet for de 

nasjonale myndighetene. 

1.10.  Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 1.3 og oppfylle forpliktelsene i henhold til nr. 1.7 og 1.9, 

forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

2.  MODUL C2: TYPESAMSVAR BASERT PÅ INTERN PRODUKSJONSKONTROLL SAMT OVERVÅKET PRODUKT-

KONTROLL MED UJEVNE MELLOMROM 

2.1.  Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll og overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom er den delen 

av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2.2, 2.3 og 2.4 samt 

sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte apparatene eller det berørte utstyret er i samsvar med typen beskrevet 

i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i denne forordning som gjelder for det. 

2.2.  Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at apparatene eller 

utstyret som produseres, er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de kravene i denne 

forordning som gjelder for det. 

2.3.  Produktkontroll 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal gjennomføre eller få gjennomført produktkontroll med mellomrom på høyst 

ett år for å verifisere kvaliteten på den interne kontrollen av apparatet eller utstyret, idet det tas hensyn til bl.a. 

apparatenes eller utstyrets teknologiske kompleksitet og produksjonsmengden. En passende stikkprøve av de ferdige 

apparatene eller det ferdige utstyret som det meldte organet tar på stedet før det bringes i omsetning, skal undersøkes, 

og det skal utføres egnede prøvinger som fastsatt i de relevante delene av de harmoniserte standardene og/eller 

tilsvarende prøvinger fastsatt i andre tekniske spesifikasjoner, for å kontrollere om apparatet eller utstyret er i samsvar 

med de relevante kravene i denne forordning. Dersom en stikkprøve ikke holder et akseptabelt kvalitetsnivå, skal det 

meldte organet treffe hensiktsmessige tiltak. 

 Formålet med den framgangsmåten for stikkprøvetaking som skal anvendes, er å fastslå om produksjonsprosessen for 

apparatet eller utstyret skjer innenfor akseptable grenser, med henblikk på å sikre at apparatet eller utstyret er i samsvar 

med kravene.  
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 Produsenten skal, på det meldte organets ansvar, påføre det meldte organets identifikasjonsnummer under 

produksjonsprosessen. 

2.4.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

2.4.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt apparat eller alt utstyr som er i samsvar med typen beskrevet i 

EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning. 

2.4.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver apparat- eller utstyrsmodell og kunne stille den 

til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at apparatet eller utstyret er brakt i omsetning. EU-

samsvarserklæringen skal angi hvilken apparat- eller utstyrsmodell den er utarbeidet for. 

 Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndigheter. Et 

eksemplar av EU-samsvarserklæringen for utstyret skal følge med utstyret eller, dersom det er relevant, partiet eller 

forsendelsen. 

2.5.  Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2.4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av dennes representant, 

forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

3.  MODUL D: TYPESAMSVAR BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONSPROSESSEN 

3.1.  Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den delen av framgangsmåten for samsvars-

vurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 3.2 og 3.5 samt sikrer og erklærer som eneansvarlig at 

de berørte apparatene eller det berørte utstyret er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og 

oppfyller de kravene i denne forordning som gjelder for det. 

3.2.  Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3.3 for produksjon, inspeksjon av ferdige 

produkter og prøving av de berørte apparatene eller det berørte utstyret, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i 

nr. 3.4. 

3.3.  Kvalitetssystem 

3.3.1.  Produsenten skal inngi en søknad til et meldt organ etter eget valg om å få vurdert sitt kvalitetssystem for de berørte 

apparatene eller det berørte utstyret. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  alle opplysninger av betydning for det apparatet eller utstyret som er godkjent i henhold til modul B, 

d)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen om den godkjente typen samt et eksemplar av EU-typegodkjenningssertifikatet. 

3.3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at apparatene eller utstyret er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet 

og med de kravene i denne forordning som gjelder for det. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av kvalitets-

systemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.  
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 Den skal særlig inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmålene og organisasjonsstrukturen samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b)  de tilsvarende metoder, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

c)  undersøkelsene og prøvingene som vil bli utført før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

d)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personalets kvalifikasjoner osv., 

e)  metodene for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet fungerer 

effektivt. 

3.3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.3.2. 

 Det skal forutsette at disse kravene er oppfylt for de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med de tilsvarende 

spesifikasjonene i den relevante harmoniserte standarden. 

 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem som har erfaring med 

vurdering av den aktuelle produktgruppen og produktteknologien, samt kunnskap om de gjeldende kravene i denne 

forordning. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal gjennomgå 

den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.3.1 bokstav e) for å verifisere produsentens evne til å identifisere de 

relevante kravene i denne forordning og til å foreta de nødvendige undersøkelser med sikte på å sikre at apparatet eller 

utstyret er i samsvar med disse kravene. 

 Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen og den 

begrunnede vurderingsbeslutningen. 

3.3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

sørge for at det forblir hensiktsmessig og effektivt. 

3.3.5.  Produsenten skal underrette det meldte organet som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av det. 

 Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil 

oppfylle kravene nevnt i nr. 3.3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

 Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og 

den begrunnede vurderingsbeslutningen. 

3.4.  Tilsyn under det meldte organets ansvar 

3.4.1.  Formålet med tilsyn er å sikre at produsenten på korrekt måte oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

3.4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personalets kvalifikasjoner osv. 

3.4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner minst en gang hvert annet år for å sikre at produsenten 

vedlikeholder og anvender kvalitetssystemet, og gi produsenten en revisjonsrapport.  
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3.4.4.  Det meldte organet kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organet om 

nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å verifisere at kvalitetssystemet fungerer korrekt. Det meldte 

organet skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført prøvinger. 

3.5.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

3.5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3.3.1, sistnevntes identifi-

kasjonsnummer på hvert enkelt apparat eller alt utstyr som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvings-

sertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning. 

3.5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver apparat- eller utstyrsmodell og kunne stille den 

til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at apparatet eller utstyret er brakt i omsetning. EU-samsvars-

erklæringen skal angi hvilken apparat- eller utstyrsmodell den er utarbeidet for. 

 Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndigheter. Et 

eksemplar av EU-samsvarserklæringen for utstyret skal følge med utstyret eller, dersom det er relevant, partiet eller 

forsendelsen. 

3.6.  Produsenten skal i minst ti år etter at apparatet eller utstyret er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for 

de nasjonale myndighetene: 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.3.1, 

b)  de opplysningene om godkjente endringer som er nevnt i nr. 3.3.5, 

c)  de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 3.3.5, 3.4.3 og 3.4.4. 

3.7.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om godkjenninger av kvalitetssystemer som er utstedt eller 

trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter listen over 

godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

avslått, midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og, på anmodning, om godkjenninger av 

kvalitetssystemer som det har utstedt. 

3.8.  Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.3.1, 3.3.5, 3.5 og 3.6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av dennes 

representant, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

4.  MODUL E: TYPESAMSVAR BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV PRODUKTER 

4.1.  Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 4.2 og 4.5 samt sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte 

apparatene eller det berørte utstyret er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de 

kravene i denne forordning som gjelder for det. 

4.2.  Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 4.3 for inspeksjon av ferdige produkter og 

prøving av de berørte apparatene eller det berørte utstyret, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.4. 

4.3.  Kvalitetssystem 

4.3.1.  Produsenten skal inngi en søknad til et meldt organ etter eget valg om å få vurdert sitt kvalitetssystem for de berørte 

apparatene eller det berørte utstyret.  
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 Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  alle opplysninger av betydning for den planlagte produktkategorien, 

d)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet og 

e)  den tekniske dokumentasjonen om den godkjente typen samt et eksemplar av EU-typegodkjenningssertifikatet. 

4.3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at apparatene eller utstyret er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet 

og med de gjeldende kravene i denne forordning. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av kvalitets-

systemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Den skal særlig inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmålene og organisasjonsstrukturen samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b)  undersøkelsene og prøvingene som vil bli utført etter produksjon, 

c)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personalets kvalifikasjoner osv., 

d)  metodene for å overvåke at kvalitetssystemet fungerer effektivt. 

4.3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 4.3.2. 

 Det skal forutsette at disse kravene er oppfylt for de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med de tilsvarende 

spesifikasjonene i den relevante harmoniserte standarden. 

 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem som har erfaring med 

vurdering av den aktuelle produktgruppen og produktteknologien, samt kunnskap om de gjeldende kravene i denne 

forordning. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal gjennomgå 

den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 4.3.1 bokstav e) for å verifisere produsentens evne til å identifisere de 

relevante kravene i denne forordning og til å foreta de nødvendige undersøkelser med sikte på å sikre at apparatet eller 

utstyret er i samsvar med disse kravene. 

 Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen og den 

begrunnede vurderingsbeslutningen. 

4.3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle de forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

sørge for at det forblir hensiktsmessig og effektivt. 

4.3.5.  Produsenten skal underrette det meldte organet som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av det. 

 Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil 

oppfylle kravene nevnt i nr. 4.3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

 Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og 

den begrunnede vurderingsbeslutningen.  
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4.4.  Tilsyn under det meldte organets ansvar 

4.4.1.  Formålet med tilsyn er å sikre at produsenten på korrekt måte oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personalets kvalifikasjoner osv. 

4.4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner minst en gang hvert annet år for å sikre at produsenten 

vedlikeholder og anvender kvalitetssystemet, og gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4.4.  Det meldte organet kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organet om 

nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å verifisere at kvalitetssystemet fungerer korrekt. Det meldte 

organet skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført prøvinger. 

4.5.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

4.5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 4.3.1, sistnevntes identifi-

kasjonsnummer på hvert enkelt apparat eller alt utstyr som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvings-

sertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning. 

4.5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver apparat- eller utstyrsmodell og kunne stille den 

til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at apparatet eller utstyret er brakt i omsetning. EU-samsvars-

erklæringen skal angi hvilken apparat- eller utstyrsmodell den er utarbeidet for. 

 Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndigheter. Et 

eksemplar av EU-samsvarserklæringen for utstyret skal følge med utstyret eller, dersom det er relevant, partiet eller 

forsendelsen. 

4.6.  Produsenten skal i minst ti år etter at apparatet eller utstyret er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for 

de nasjonale myndighetene: 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 4.3.1, 

b)  de opplysningene om godkjente endringer som er nevnt i nr. 4.3.5, 

c)  de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 4.3.5, 4.4.3 og 4.4.4. 

4.7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som er utstedt eller 

trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter listen over 

godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

avslått, midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og, på anmodning, om godkjenninger av 

kvalitetssystemer som det har utstedt. 

4.8.  Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 4.3.1, 4.3.5, 4.5 og 4.6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av dennes 

representant, forutsatt at de er angitt i fullmakten.  
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5.  MODUL F: TYPESAMSVAR BASERT PÅ PRODUKTVERIFISERING 

5.1.  Typesamsvar basert på produktverifisering er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten 

oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 5.2, 5.5.1 og 5.6 samt sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte apparatene 

eller det berørte utstyret, som har gjennomgått verifisering som fastsatt i nr. 5.3, er i samsvar med typen beskrevet i 

EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i denne forordning som gjelder for det. 

5.2.  Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at apparatene eller 

utstyret som produseres, er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de kravene i denne 

forordning som gjelder for det. 

5.3.  Verifisering 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om 

apparatene eller utstyret er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de 

gjeldende kravene i denne forordning. 

 Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om apparatene eller utstyret er i samsvar med gjeldende krav, skal 

etter produsentens valg utføres enten ved undersøkelse og prøving av hvert apparat eller alt utstyr som angitt i nr. 5.4, 

eller ved undersøkelse og prøving av apparatene eller utstyret på statistisk grunnlag som angitt i nr. 5.5. 

5.4.  Verifisering av samsvar ved undersøkelse og prøving av hvert enkelt apparat eller alt utstyr 

5.4.1.  Alle apparater eller alt utstyr skal undersøkes enkeltvis, og egnede prøvinger fastsatt i den eller de relevante 

harmoniserte standardene og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner skal utføres 

for å verifisere at produktene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de 

gjeldende kravene i denne forordning. 

 I mangel av en slik harmonisert standard skal det meldte organet avgjøre hvilke prøvinger som skal utføres. 

5.4.2.  Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de undersøkelsene og prøvingene som er utført, og 

skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent apparat eller alt godkjent utstyr, eller få det påført under sitt 

ansvar. 

 Produsenten skal for inspeksjonsformål kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndighetene i 

ti år etter at apparatet eller utstyret er brakt i omsetning. 

5.5.  Statistisk verifisering av samsvar 

5.5.1.  Produsenten skal treffe alle nødvendig tiltak for at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at hvert produsert 

parti er ensartet, og skal legge fram sine apparater eller sitt utstyr for verifisering i form av ensartede partier. 

5.5.2.  Det skal tas en stikkprøve fra hvert parti i samsvar med kravene i nr. 5.5.3. Alle apparater eller alt utstyr i stikkprøven 

skal undersøkes enkeltvis, og egnede prøvinger fastsatt i den eller de relevante harmoniserte standardene og/eller 

tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner skal utføres for å verifisere at de er i samsvar 

med de gjeldende kravene i denne forordning, og for å avgjøre om partiet skal godkjennes eller avvises. I mangel av en 

slik harmonisert standard skal det meldte organet avgjøre hvilke prøvinger som skal utføres.  
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5.5.3.  Det meldte organet skal anvende et prøvetakingssystem med følgende egenskaper: 

— et kvalitetsnivå som tilsvarer en sannsynlighet for godkjenning på 95 % med en prosentandel for manglende 

samsvar på 0,5–1,5 %, 

— en grenseverdi for kvalitet som tilsvarer en sannsynlighet for godkjenning på 5 % med en prosentandel for 

manglende samsvar på 5–10 %. 

5.5.4.  Dersom et parti godkjennes, skal alle apparatene eller alt utstyret i partiet anses som godkjent, bortsett fra de 

apparatene eller det utstyret i prøven som er funnet ikke å oppfylle kravene. 

 Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de undersøkelsene og prøvingene som er utført, og 

skal påføre hvert godkjent apparat eller alt godkjent utstyr sitt identifikasjonsnummer, eller få det påført under sitt 

ansvar. 

 Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at apparatet 

eller utstyret er brakt i omsetning. 

5.5.5.  Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organet eller vedkommende myndighet treffe egnede tiltak for å hindre at 

partiet blir brakt i omsetning. Dersom avvisning av partier forekommer ofte, kan det meldte organet innstille den 

statistiske verifiseringen og treffe egnede tiltak. 

5.6.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.6.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 5.3, sistnevntes identifikasjons-

nummer på hvert enkelt apparat eller alt utstyr som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og 

oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning. 

5.6.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver apparat- eller utstyrsmodell og kunne stille den 

til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at apparatet eller utstyret er brakt i omsetning. EU-samsvars-

erklæringen skal angi hvilken apparat- eller utstyrsmodell den er utarbeidet for. 

 Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndigheter. Et 

eksemplar av EU-samsvarserklæringen for utstyret skal følge med utstyret eller, dersom det er relevant, partiet eller 

forsendelsen. 

 Dersom det meldte organet nevnt i nr. 5.3 samtykker, og på dets ansvar, kan produsenten også påføre apparatet eller 

utstyret det meldte organets identifikasjonsnummer. 

5.7.  Dersom det meldte organet samtykker, og på dets ansvar, kan produsenten påføre apparatene eller utstyret det meldte 

organets identifikasjonsnummer under produksjonsprosessen. 

5.8.  Representant 

 Produsentens forpliktelser kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av dennes representant, forutsatt at forpliktelsene 

er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til nr. 5.2 og 5.5.1. 

6.  MODUL G: SAMSVAR BASERT PÅ VERIFISERING AV ENKELTEKSEMPLARER 

6.1.  Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten 

oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 6.2, 6.3 og 6.5 samt sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte apparatet 

eller utstyret, som har gjennomgått verifisering som fastsatt i nr. 6.4, er i samsvar med de kravene i denne forordning 

som gjelder for det.  
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6.2.  Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det meldte organet nevnt i 

nr. 6.4. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om apparatet eller utstyret er i samsvar med de 

gjeldende kravene i denne forordning, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen eller 

risikoene. Den tekniske dokumentasjonen skal angi de gjeldende kravene og skal, i den grad det er relevant for 

vurderingen, dekke apparatets eller utstyrets konstruksjon, produksjon og virkemåte. 

6.2.1.  Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde: 

a)  en generell beskrivelse av apparatet eller utstyret, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger og lister over komponenter, delmontasjer, kretser osv., 

c)  beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og apparatets eller utstyrets 

virkemåte, 

d)  en liste over de harmoniserte standardene som er helt eller delvis anvendt, og som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og, dersom disse harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i denne forordning, herunder 

en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder er delvis 

anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt, 

e)  resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

f)  prøvingsrapporter, 

g)  anvisninger om installasjon og bruk, når det gjelder apparater, 

h)  anvisninger om innbygging i et apparat eller om montering, når det gjelder utstyr. 

6.2.2.  Dersom det er relevant, skal produsenten også oversende følgende dokumenter til det meldte organet: 

a)  EU-typeprøvingssertifikatet og EU-samsvarserklæringen for det utstyret som er bygd inn i apparatet, 

b)  attester og sertifikater som gjelder metodene for produksjon, inspeksjon og overvåking av apparatet eller utstyret, 

c)  alle andre dokumenter som gir det meldte organet et bedre vurderingsgrunnlag. 

 Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for vedkommende nasjonale myndigheter i ti 

år etter at apparatet eller utstyret er brakt i omsetning. 

6.3.  Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at de produserte 

apparatene eller det produserte utstyret er i samsvar med de gjeldende kravene i denne forordning. 

6.4.  Verifisering 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger fastsatt i de relevante 

harmoniserte standardene og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner, for å 

kontrollere om apparatene eller utstyret er i samsvar med de gjeldende kravene i denne forordning. I mangel av en slik 

harmonisert standard skal det meldte organet avgjøre hvilke prøvinger som skal utføres. 

 Dersom det meldte organet finner det nødvendig, kan undersøkelsene og prøvingene utføres etter at utstyret er bygd 

inn eller montert, eller etter at apparatet er installert. 
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 Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de undersøkelsene og prøvingene som er utført, og 

skal påføre de godkjente apparatene eller det godkjente utstyret sitt identifikasjonsnummer, eller få det påført under sitt 

ansvar. 

 Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at apparatet 

eller utstyret er brakt i omsetning. 

6.5.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

6.5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen, og under ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 6.4, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt apparat eller alt utstyr som er i samsvar med de gjeldende kravene i denne 

forordning. 

6.5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for de nasjonale 

myndighetene i ti år etter at apparatet eller utstyret er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilket 

apparat eller utstyr den er utarbeidet for. 

 Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndigheter. Et 

eksemplar av EU-samsvarserklæringen for utstyret skal følge med utstyret eller, dersom det er relevant, partiet eller 

forsendelsen. 

6.6.  Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 6.2 og 6.5 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av dennes representant, 

forutsatt at forpliktelsene er angitt i fullmakten. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

PÅSKRIFTER 

1.  I tillegg til CE-merkingen nevnt i artikkel 16 skal apparatet eller dets merkeplate ha følgende opplysninger: 

a)  produsentens navn, firma eller registrerte varemerke, 

b)  apparatets type-, parti- eller serienummer eller annen angivelse som gjør det mulig å identifisere det, 

c)  type strømforsyning som skal brukes, dersom det er relevant 

d)  apparatkategorimerke, 

e)  nominelt tilførselstrykk for apparatet, 

f)  de nødvendige opplysningene for å sikre korrekt og sikker installasjon, alt etter apparatets art. 

2.  Utstyret eller dets merkeplate skal så langt det er relevant være forsynt med opplysningene fastsatt i nr. 1. 

 _____  
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VEDLEGG V 

EU-SAMSVARSERKLÆRING NR. …(1) 

1.  Apparat eller utstyr / apparat- eller utstyrsmodell (produkt-, type-, parti- eller serienummer): 

2.  Navn og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant: 

3.  Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens eneansvar. 

4.  Erklæringens gjenstand (identifikasjon av apparatet eller utstyret som gjør at det kan spores; dersom det er nødvendig for å 

identifiseres apparatet eller utstyret, kan det legges ved et bilde): beskrivelse av apparatet eller utstyret. 

5.  Erklæringens gjenstand som beskrevet i nr. 4 er i samsvar med Unionens gjeldende harmoniseringsregelverk: … 

(henvisning til de andre unionsrettsaktene som er anvendt). 

6.  Henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner 

som det erklæres samsvar med: 

7.  Det meldte organet … (navn, adresse, nummer) har utført … (beskrivelse av tiltaket) og utstedt sertifikatet: … (nærmere 

opplysninger, herunder sertifikatets dato og, dersom det er relevant, opplysninger om dets gyldighetstid og vilkårene for 

dets gyldighet). 

8.  Når det gjelder utstyr, anvisninger om hvordan utstyret skal bygges inn i et apparat eller monteres for å utgjøre et apparat, 

for å bidra til overholdelsen av de grunnleggende kravene som gjelder for ferdige apparater. 

9.  Tilleggsopplysninger: 

Undertegnet for og på vegne av: … 

(sted og dato): 

(navn, stilling) (underskrift): 

 _____  

  

(1) Det er valgfritt for produsenten å tildele samsvarserklæringen et nummer. 
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VEDLEGG VI 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 2009/142/EF Denne forordning 

Artikkel 1 nr. 1 første ledd Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 1 annet ledd Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) 

— Artikkel 1 nr. 3 bokstav b) og c) 

— Artikkel 1 nr. 4–6 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 2 nr. 1, 2 og 6 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 2 

— Artikkel 2 nr. 3, 4, 5 og nr. 7–31 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 

— Artikkel 3 nr. 2 og 3 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 4 nr. 1 og 4 

— Artikkel 4 nr. 2 og 3 

Artikkel 3 Artikkel 5 

Artikkel 4 Artikkel 6 nr. 1 og 2 

— Artikkel 6 nr. 3 

— Artikkel 7 

— Artikkel 8 

— Artikkel 9 

— Artikkel 10 

— Artikkel 11 

— Artikkel 12 

— Artikkel 13 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav a) — 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav b) — 

Artikkel 5 nr. 2 — 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 — 

Artikkel 8 nr. 1, 2 og 4 Artikkel 14 nr. 1–3 

Artikkel 8 nr. 3 og 5 — 

Artikkel 8 nr. 6 Artikkel 14 nr. 4 

— Artikkel 15 

— Artikkel 16 

Artikkel 9 — 

Artikkel 10 — 

— Artikkel 17 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 — 

— Artikkel 18 

— Artikkel 19 

— Artikkel 20 
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Direktiv 2009/142/EF Denne forordning 

— Artikkel 21 

— Artikkel 22 

— Artikkel 23 

— Artikkel 24 

— Artikkel 25 

— Artikkel 26 

— Artikkel 27 

— Artikkel 28 

— Artikkel 29 

— Artikkel 30 

— Artikkel 31 

— Artikkel 32 

— Artikkel 33 

— Artikkel 34 

— Artikkel 35 

— Artikkel 36 

— Artikkel 37 

— Artikkel 38 

— Artikkel 39 

— Artikkel 40 

— Artikkel 41 

— Artikkel 42 

— Artikkel 43 

— Artikkel 44 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 — 

Artikkel 16 — 

— Artikkel 45 

— Artikkel 46 

Vedlegg I Vedlegg I 

— Vedlegg II 

Vedlegg II Vedlegg III 

Vedlegg III Vedlegg IV 

Vedlegg IV — 

Vedlegg V — 

Vedlegg VI — 

— Vedlegg V 

— Vedlegg VI 

 



18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/227 

 

KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/2037 

av 21. november 2016 

om endring av rådsdirektiv 75/324/EØF med hensyn til høyeste tillatte trykk for 

aerosolbeholdere og for å tilpasse merkingsbestemmelsene til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 75/324/EØF av 20. mai 1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

aerosolbeholdere(1), særlig artikkel 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 75/324/EØF fastsetter regler for omsetning av aerosolbeholdere. Det harmoniserer sikkerhetskravene til 

aerosolbeholdere, herunder kravene som gjelder nominell kapasitet, påfylling og andre trykkfarer og merkingskrav til 

aerosolbeholdere som omfattes av direktivet og bringes i omsetning i henhold til direktivets bestemmelser. 

2) Teknisk utvikling og innovasjon har i de senere år ført til utvikling av aerosolbeholdere med nyskapende, tungt 

antennelige drivmidler, særlig komprimerte gasser som nitrogen, trykkluft eller karbondioksid. Det nåværende høyeste 

tillatte trykket i aerosolbeholdere fastsatt ved direktiv 75/324/EØF begrenser imidlertid utviklingen av aerosolbeholdere 

med tungt antennelige drivmidler ettersom det har negativ innvirkning på disse aerosolbeholdernes sprayeffektivitet i 

hele deres levetid. Når slike aerosolbeholdere brukes, oppstår nemlig et trykkfall som fører til mindre effektiv tømming 

av innholdet og til en merkbar forringelse av deres ytelse. 

3) Kommisjonsdirektiv 2008/47/EF(2) økte det høyeste tillatte trykket i aerosolbeholdere med et tungt antennelig 

drivmiddel fra 12 til 13,2 bar, som på det tidspunktet var det høyeste trykket som gjorde det mulig å garantere 

sikkerheten. Ytterligere teknisk utvikling og innovasjon muliggjør imidlertid en ny tilpasning av denne grensen uten at 

det påvirker sikkerheten ved disse aerosolbeholderne. Det er derfor mulig at å tillate en ny økning for å forbedre 

sprayhastigheten og spraykvaliteten hos slike aerosolbeholdere som bringes i omsetning, og dermed gi forbrukerne et 

bredere utvalg av mer effektive produkter. 

4) Økningen i det tillatte trykket i aerosolbeholdere med et tungt antennelig drivmiddel vil gi produsentene flere 

valgmuligheter og dermed flere mulige bruksområder for slike aerosolbeholdere. Den vil derfor gjøre det mulig i størst 

mulig omfang å gå over fra brannfarlige til tungt antennelige drivmidler og dermed forbedre aerosolbeholdernes 

effektivitet og miljøprestasjon, og samtidig garantere de nåværende sikkerhetsnivåene fastsatt ved direktiv 75/324/EØF. 

5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3) harmoniserer klassifiseringen og merkingen av stoffer og 

stoffblandinger i Unionen. Selv om merkingsbestemmelsene i direktiv 75/324/EØF allerede er blitt tilpasset til nevnte 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 22.11.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 19. 

(1) EFT L 147 av 9.6.1975, s. 40. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2008/47/EF av 8. april 2008 om endring av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 

om aerosolbeholdere, for å tilpasse det til den tekniske utvikling (EUT L 96 av 9.4.2008, s. 15). 

(3) 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). 
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forordning ved kommisjonsdirektiv 2013/10/EU(1), er det nødvendig med ytterligere en justering for å ta hensyn til 

endringene som er fastsatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013(2). Det er derfor hensiktsmessig å øke den 

juridiske klarheten og sammenhengen med merkingskravene i forordning (EF) nr. 1272/2008, men uten å pålegge nye 

forpliktelser. 

6) Direktiv 75/324/EØF bør derfor endres. 

7) Ettersom en økning av det høyeste tillatte trykket i aerosolbeholdere med tungt antennelige drivmidler ikke vil føre til 

nye forpliktelser for produsentene, men bare gir en ytterligere mulighet til bruk av tungt antennelige drivmidler, er det 

ikke nødvendig å fastsette en overgangsperiode. 

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

for innarbeiding. 

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

direktivet om aerosolbeholdere — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 75/324/EØF 

I vedlegget til direktiv 75/324/EØF gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2 skal lyde: 

«2.2 Merking 

 Med forbehold for forordning (EF) nr. 1272/2008 skal hver aerosolbeholder være påført følgende opplysninger, som skal 

være lette å lese og ikke kunne fjernes: 

a) Dersom aerosolen er klassifisert som «tungt antennelig» i henhold til kriteriene i nr. 1.9, angivelsen «Advarsel» og de 

andre etikettelementene for aerosoler i kategori 3 som angitt i tabell 2.3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

b) Dersom aerosolen er klassifisert som «brannfarlig» i henhold til kriteriene i nr. 1.9, angivelsen «Advarsel» og de andre 

etikettelementene for aerosoler i kategori 2 som angitt i tabell 2.3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

c) Dersom aerosolen er klassifisert som «ekstremt brannfarlig» i henhold til kriteriene i nr. 1.9, angivelsen «Fare» og de 

andre etikettelementene for aerosoler i kategori 1 som angitt i tabell 2.3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

d) Dersom aerosolbeholderen er en forbruksvare, sikkerhetssetning P102 som angitt i tabell 6.1 i del 1 i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1272/2008. 

e) Alle ytterligere forholdsregler som varsler forbrukerne om de særskilte farene ved produktet. Dersom aerosolbeholderen 

ledsages av en egen bruksanvisning, må denne også inneholde slike forholdsregler.» 

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2013/10/EU av 19. mars 2013 om endring av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 

om aerosolbeholdere for å tilpasse merkingsbestemmelsene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (EUT L 77 av 20.3.2013, s. 20). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013 av 8. mai 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (EUT 

L 149 av 1.6.2013, s. 1). 
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b) Nr. 3.1.2 skal lyde: 

«3.1.2 Trykket ved 50 °C i aerosolbeholderen må ikke overstige verdiene fastsatt i følgende tabell, avhengig av innholdet 

av gasser i aerosolbeholderen: 

Innhold av gasser Trykk ved 50 °C 

Flytende gass eller gassblanding som kan antennes i luft ved 20 °C og et 

standardtrykk på 1,013 bar. 

12 bar 

Flytende gass eller gassblanding som ikke kan antennes i luft ved 20 °C 

og et standardtrykk på 1,013 bar. 

13,2 bar 

Komprimerte gasser eller gasser oppløst under trykk som ikke kan 

antennes i luft ved 20 °C og et standardtrykk på 1,013 bar. 

15 bar» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 12. desember 2017 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 12. februar 2018. 

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

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

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 21. november 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1250 

av 11. juli 2017 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av 

aromastoffet 4,5-epoksydek-2(trans)-enal fra fra EU-listen(*) 

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. 6, 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 

ble innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Del A i 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. 

4) Aromastoffet 4,5-epoksydek-2(trans)-enal (FL-nr. 16.071) er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 som 

et aromastoff under vurdering, og som Myndigheten har anmodet om ytterligere vitenskapelige data om. Slike data er 

framlagt av søkeren. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet vurderte de framlagte dataene og konkluderte i sin vitenskapelige 

uttalelse av 4. mai 2017(4) med at 4,5-epoksydek-2(trans)-enal (FL-nr. 16.071) utgjør en helserisiko med hensyn til 

genotoksisitet ettersom en genotoksisk virkning er observert i rottelever, i det framlagte in vivo-forsøket. 

6) Bruk av 4,5-epoksydek-2(trans)-enal (FL-nr. 16.071) oppfyller ikke de generelle bruksvilkårene for aromaer fastsatt i 

artikkel 4 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1334/2008. Stoffet bør derfor snarest fjernes fra listen for å verne om 

menneskers helse. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 12.7.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 20. 

(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) EFSAs vitenskapsgruppe for materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, samt for enzymer, aromaer og tekniske hjelpestoffer (CEF). 

«Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 226 Revision 1 (FGE.226Rev1): consideration of genotoxicity data on one alpha, beta-

unsaturated aldehyde from chemical subgroup 1.1.1(b) of FGE.19.». EFSA Journal 2017;15(5):4847, 24 s. https://doi.org/10.2903/ 

j.efsa.2017.4847. 

2020/EØS/40/18 
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7) Kommisjonen bør derfor bruke framgangsmåten for behandling av hastesaker for å fjerne et stoff som utgjør en helse-

risiko, fra EU-listen. 

8) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 11. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 utgår følgende post: 

«16.071 4,5-epoksydek-2(trans)-enal 188590-62-7 1570  Minst 87 %. Sekundær bestanddel: 

8-9 % 4,5-epoksydek-2(cis)-enal 

 1 EFSA» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1798 

av 2. juni 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til særlige 

sammensetnings- og informasjonskrav til totale kosterstatninger for vektkontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 11 nr. 1 bokstav a), 

c) og d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsdirektiv 96/8/EF(2) er det fastsatt harmoniserte regler for næringsmidler til bruk i kalorifattige dietter med 

sikte på vekttap, og direktivets virkeområde omfatter produkter som i forordning (EU) nr. 609/2013 er definert som 

totale kosterstatninger for vektkontroll. 

2) Forordning (EF) nr. 609/2013 opphever direktiv 96/8/EF og fastsetter alminnelige sammensetnings- og informasjonskrav til 

forskjellige næringsmiddelkategorier, herunder produkter definert som totale kosterstatninger for vektkontroll. For at 

Kommisjonen skal kunne overholde plikten til å vedta bestemte sammensetnings- og informasjonskrav til totale 

kosterstatninger for vektkontroll, er det hensiktsmessig å bygge på bestemmelsene i direktiv 96/8/EF, ettersom disse 

bestemmelsene på en tilfredsstillende måte har sikret fritt varebytte for næringsmidler som presenteres som totale 

kosterstatninger for vektkontroll, og samtidig har sikret et høyt nivå for vern av folkehelsen. 

3) En total kosterstatning for vektkontroll er et sammensatt produkt som er spesielt utformet for voksne med overvekt eller 

fedme som har til hensikt å oppnå vektreduksjon. Grunnsammensetningen av en total kosterstatning for vektkontroll må 

oppfylle det daglige ernæringsbehovet hos friske voksne med overvekt eller fedme, innenfor rammen av kalorifattige 

dietter med sikte på vekttap, som fastsatt ved hjelp av allment anerkjente vitenskapelige data. 

4) For å sikre at kosterstatninger for vektkontroll er trygge og egnet for formålet, bør det fastsettes detaljerte krav til deres 

sammensetning, herunder krav med hensyn til energiinnhold og innhold av makro- og mikronæringsstoffer. Disse 

kravene bør være basert på de seneste vitenskapelige rådene fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten»)(3). 

5) For å sikre nyskaping og produktutvikling bør det være tillatt på frivillig grunnlag å tilsette ingredienser som ikke 

omfattes av særlige krav i denne forordning, i totale kosterstatninger for vektkontroll, med særlig vekt på kostfiber. Alle 

ingredienser som brukes ved framstilling av totale kosterstatninger for vektkontroll, bør være egnet for friske voksne 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 7.10.2017, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 22. 

(1) EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35. 

(2) Kommisjonsdirektiv 96/8/EF av 26. februar 1996 om næringsmiddel til bruk i kalorifattige diettar med sikte på vekttap (EFT L 55 av 

6.3.1996, s. 22). 

(3) EFSA NDA Panel (EFSAs vitenskapsgruppe for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og allergier), 2015. 

Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacement for weight control, EFSA Journal 2015;13(1):3957 og EFSA 

NDA Panel, 2016. Scientific Opinion on the Dietary Reference Values for choline, EFSA Journal 2016;14(8):4484. 

2020/EØS/40/19 
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med overvekt eller fedme, og egnetheten bør om nødvendig være dokumentert gjennom relevante studier. Driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak har ansvar for å dokumentere at en ingrediens er egnet, og vedkommende nasjonale myndigheter 

har ansvaret for i hvert enkelt tilfelle å vurdere om dette stemmer. 

6) Totale kosterstatninger for vektkontroll må være i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1169/2011(1). For å ta hensyn til de særlige egenskapene ved totale kosterstatninger for vektkontroll bør det fastsettes 

tillegg til og unntak fra disse alminnelige reglene dersom det er relevant. 

7) Det er avgjørende at totale kosterstatninger for vektkontroll er forsynt med næringsdeklarasjon, for å garantere at de brukes 

korrekt av både friske voksne med overvekt eller fedme som konsumerer disse næringsmidlene, og av helsepersonell som 

kan gi råd om deres egnethet i visse tilfeller. For å gi mer fullstendig informasjon bør næringsdeklarasjonen derfor 

inneholde flere opplysninger enn dem som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011. Dessuten bør det være 

obligatorisk å forsyne alle totale kosterstatninger for vektkontroll med næringsdeklarasjon, uavhengig av emballasjens eller 

beholderens størrelse, og unntaket fastsatt i nr. 18 i vedlegg V til forordning (EU) nr. 1169/2011 bør derfor ikke gjelde. 

8) For å gi egnede opplysninger og gjøre det lettere å sammenligne produkter bør næringsdeklarasjonen for totale 

kosterstatninger for vektkontroll angis per porsjon og/eller per forbruksenhet samt per hel dagsrasjon. Dessuten bør 

disse opplysningene vise til det bruksklare produktet etter tilberedning i samsvar med produsentens anvisninger. 

9) I artikkel 30 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1169/2011 er det oppført et begrenset antall næringsstoffer som på frivillig grunnlag 

kan angis i næringsdeklarasjonen for næringsmidler. I vedlegget til forordning (EU) nr. 609/2013 er det oppført en rekke 

stoffer som kan tilsettes i totale kosterstatninger for vektkontroll, hvorav noen ikke omfattes av artikkel 30 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 1169/2011. For å sikre juridisk klarhet bør det fastsettes uttrykkelig at næringsdeklarasjonen for totale 

kosterstatninger for vektkontroll kan omfatte slike stoffer. I tillegg kan mer detaljert informasjon om produktets innhold av 

karbohydrater og fett i visse tilfeller være nyttig for forbrukere og helsepersonell. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

bør derfor kunne gi slik informasjon på frivillig grunnlag. 

10) Friske voksne med overvekt eller fedme kan ha andre ernæringsbehov enn den allmenne befolkningen. Dessuten er 

totale kosterstatninger for vektkontroll næringsmidler som helt erstatter den daglige kosten. På denne bakgrunn vil det 

være villedende for forbrukerne at energiinnhold og mengde næringsstoffer i totale kosterstatninger for vektkontroll 

angis som en prosentandel av referanseverdiene for daglig inntak fastsatt i forordning (EU) nr. 1169/2011, og slik 

angivelse bør derfor ikke være tillatt. 

11) Opplysninger om «svært lavt» eller «lavt» kaloriinnhold i totale kosterstatninger for vektkontroll kan være nyttige for 

forbrukerne. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette regler om slike frivillige opplysninger. 

12) Ernærings- og helsepåstander er markedsføringsverktøy som brukes på frivillig grunnlag av driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak i kommersiell kommunikasjon, i samsvar med reglene i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1924/2006(2). Med tanke på den særlige rollen som totale kosterstatninger for vektkontroll har i kostholdet til 

mennesker som konsumerer dem, bør bruk av ernærings- og helsepåstander ikke være tillatt for slike produkter. Tatt i 

betraktning at informasjon om innhold av kostfiber i totale kosterstatninger for vektkontroll kan være nyttig for 

forbrukerne, bør ernæringspåstander om tilsatt kostfiber være tillatt på visse vilkår.  

  

(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 rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler 

(EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9). 
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13) I henhold til direktiv 96/8/EF var det påkrevd å tilsette kostfiber i totale kosterstatninger for vektkontroll. På grunn av 

mangel på vitenskapelig dokumentasjon kunne Myndigheten ikke fastsette et minsteinnhold av kostfiber i sin seneste 

uttalelse. Derfor er det hensiktsmessig å beholde det minsteinnholdet av kostfiber som kreves i henhold til direktiv 

96/8/EF, dersom det tilsettes i totale kosterstatninger for vektkontroll. 

14) I henhold til artikkel 17 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(1) skal medlemsstatene håndheve 

næringsmiddelregelverket og overvåke og kontrollere at driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak oppfyller 

kravene i alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon. I den forbindelse, for å gjøre det lettere å føre effektiv 

offentlig kontroll med totale kosterstatninger for vektkontroll, bør driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som bringer 

slike produkter i omsetning, framlegge for vedkommende nasjonale myndigheter en modell av etiketten som brukes, 

samt all relevant informasjon som vedkommende myndigheter finner nødvendig for å verifisere samsvar med denne 

forordning, med mindre medlemsstatene har et annet effektivt kontrollsystem. 

15) For å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg de nye kravene, som kan innebære teknisk 

tilpasning av produksjonsprosessen for de aktuelle produktene, bør denne forordning få anvendelse fem år etter 

ikrafttredelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes følgende særlige krav med hensyn til totale kosterstatninger for vektkontroll: 

a) Krav til sammensetning. 

b) Krav til merking, presentasjon og reklame. 

c) Krav til underretning når produktet bringes i omsetning. 

Artikkel 2 

Omsetning 

1. Varebetegnelsen som næringsmidler omfattet av artikkel 2 nr. 2 bokstav h) i forordning (EU) nr. 609/2013 selges under, 

skal være «total kosterstatning for vektkontroll». 

2. Totale kosterstatninger for vektkontroll kan bringes i omsetning bare dersom de oppfyller kravene i denne forordning. 

Artikkel 3 

Krav til sammensetning 

1. Totale kosterstatninger for vektkontroll skal oppfylle kravene til sammensetning fastsatt i vedlegg I, idet det tas hensyn til 

spesifikasjonene i vedlegg II. 

2. Kravene til sammensetning fastsatt i vedlegg I får anvendelse på bruksklare næringsmidler som markedsføres som slike 

eller som bruksklare etter tilberedning i samsvar med produsentens anvisninger. 

3. Totale kosterstatninger for vektkontroll kan inneholde andre ingredienser enn stoffene oppført i vedlegg I bare dersom 

deres egnethet er fastslått ved hjelp av allment anerkjente vitenskapelige data.  

  

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

regelverket, 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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Artikkel 4 

Særlige krav med hensyn til næringsmiddelopplysninger 

1. I tillegg til de obligatoriske opplysningene oppført i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal totale 

kosterstatninger for vektkontroll ha følgende ytterligere obligatoriske opplysninger: 

a) Opplysning om at produktet bare er beregnet på friske voksne med overvekt eller fedme som har til hensikt å oppnå 

vektreduksjon. 

b) Opplysning om at produktet ikke bør brukes av gravide eller ammende kvinner, av ungdom eller av personer med en 

medisinsk tilstand, uten råd fra helsepersonell. 

c) Opplysning om at det er viktig å opprettholde et tilstrekkelig daglig væskeinntak. 

d) Opplysning om at produktet gir tilstrekkelige daglige mengder av alle vesentlige næringsstoffer når det brukes i samsvar 

med bruksanvisningen. 

e) Opplysning om at produktet ikke bør brukes i mer enn åtte uker, eller gjentatte ganger i kortere perioder, av friske voksne 

med overvekt eller fedme uten råd fra en helsepersonell. 

f) Dersom det er relevant, anvisninger om riktig tilberedning og opplysning om at det er viktig å følge disse anvisningene. 

g) Dersom et produkt gir et daglig inntak av polyoler på over 20 gram når det brukes etter produsentens anvisninger, 

opplysning om at det kan ha avførende virkning. 

h) Dersom produktet ikke er tilsatt kostfiber, opplysning om at det må søkes råd fra helsepersonell når det gjelder muligheten 

for å ta kostfiber som supplement til produktet. 

2. Når de obligatoriske opplysningene nevnt i nr. 1 angis på emballasjen eller en etikett festet til emballasjen, skal de angis 

på en slik måte at de oppfyller kravene fastsatt i artikkel 13 nr. 2 og 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011. 

3. Merking og presentasjon av samt reklame for totale kosterstatninger for vektkontroll skal ikke inneholde noen angivelse 

av hvor raskt eller stort vekttap som kan oppnås med bruk av produktet. 

Artikkel 5 

Særlige krav til næringsdeklarasjonen 

1. I tillegg til opplysningene nevnt i artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal den obligatoriske 

næringsdeklarasjonen for totale kosterstatninger for vektkontroll angi mengden av hvert mineral og vitamin oppført i vedlegg I 

til denne forordning som finnes i produktet. 

Den obligatoriske næringsdeklarasjonen for totale kosterstatninger for vektkontroll skal også angi mengden av kolin og, dersom 

det er tilsatt, kostfiber. 

2. I tillegg til opplysningene nevnt i artikkel 30 nr. 2 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 1169/2011 kan den obligatoriske 

næringsdeklarasjonen for totale kosterstatninger for vektkontroll inneholde opplysninger om følgende: 

a) Mengden av bestanddeler av fett og karbohydrater. 

b) Mengden av ethvert av stoffene oppført i vedlegget til forordning (EU) nr. 609/2013, dersom en slik betegnelse ikke er 

omfattet av nr. 1 i denne artikkel. 

c) Mengden av eventuelle stoffer som er tilsatt i produktet i samsvar med artikkel 3 nr. 3.  
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3. Som unntak fra artikkel 30 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal opplysningene i den obligatoriske nærings-

deklarasjonen for totale kosterstatninger for vektkontroll ikke gjentas på merkingen. 

4. Næringsdeklarasjonen er obligatorisk for alle totale kosterstatninger for vektkontroll, uavhengig av størrelsen på 

emballasjens eller beholderens største overflate. 

5. Alle næringsstoffer som er angitt i næringsdeklarasjonen for totale kosterstatninger for vektkontroll, skal oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 31–35 i forordning (EU) nr. 1169/2011. 

6. Som unntak fra artikkel 31 nr. 3, artikkel 32 nr. 2 og artikkel 33 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal 

energiinnholdet og mengden av næringsstoffer i totale kosterstatninger for vektkontroll uttrykkes per hel dagsrasjon samt per 

porsjon og/eller per forbruksenhet av det bruksklare næringsmiddelet etter tilberedning i samsvar med produsentens 

anvisninger. Opplysningene kan eventuelt også vise til 100 g eller 100 ml av næringsmiddelet i den formen det selges. 

7. Som unntak fra artikkel 32 nr. 3 og 4 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal energiinnholdet og mengden av næringsstoffer 

i totale kosterstatninger for vektkontroll ikke uttrykkes i prosent av referanseinntakene angitt i vedlegg XIII til nevnte 

forordning. 

8. Opplysninger som inngår i næringsdeklarasjonen for totale kosterstatninger for vektkontroll og ikke er oppført i vedlegg 

XV til forordning (EU) nr. 1169/2011, skal angis etter den mest relevante posten i nevnte vedlegg som de tilhører eller er 

bestanddeler av. 

Opplysninger som ikke er oppført i vedlegg XV til forordning (EU) nr. 1169/2011 og ikke tilhører eller ikke er bestanddeler av 

noen av postene i nevnte vedlegg, skal angis i næringsdeklarasjonen etter den siste posten i nevnte vedlegg. 

Mengden natrium skal angis på samme sted som andre mineraler og kan gjentas ved siden av angivelsen av saltinnholdet, slik: 

«Salt: X g (herav natrium: Y mg)». 

9. Angivelsen «diett med svært lavt kaloriinnhold» kan brukes for totale kosterstatninger for vektkontroll, forutsatt at 

energiinnholdet i produktet er lavere enn 3 360 kJ per dag (800 kcal per dag). 

10. Angivelsen «diett med lavt kaloriinnhold» kan brukes for totale kosterstatninger for vektkontroll, forutsatt at 

energiinnholdet i produktene er mellom 3 360 kJ per dag (800 kcal per dag) og 5 040 kJ per dag (1 200 kcal per dag). 

Artikkel 6 

Ernærings- og helsepåstander 

1. Det skal ikke framsettes ernærings- og helsepåstander om totale kosterstatninger for vektkontroll. 

2. Som unntak fra nr. 1 kan ernæringspåstanden «tilsatt fiber» brukes om totale kosterstatninger for vektkontroll, forutsatt at 

innholdet av kostfiber i produktet er minst 10 g. 

Artikkel 7 

Underretning 

Når totale kosterstatninger for vektkontroll bringes i omsetning, skal den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket underrette 

vedkommende myndighet i hver medlemsstat der det aktuelle produktet markedsføres, om hvilken informasjon som finnes på 

etiketten, ved å sende inn en modell av produktets etikett og eventuell annen informasjon som vedkommende myndighet med 

rimelighet kan anmode om for å bekrefte samsvar med denne forordning, med mindre en medlemsstat unntar den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket fra denne forpliktelsen i henhold til en nasjonal ordning som sikrer effektiv 

offentlig kontroll av det aktuelle produktet. 
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Artikkel 8 

Henvisninger til direktiv 96/8/EF 

Henvisninger til direktiv 96/8/EF i andre rettsakter skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 27. oktober 2022. 

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

Utferdiget i Brussel 2. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Krav til sammensetning nevnt i artikkel 3 

1. ENERGI 

Energiinnholdet i totale kosterstatninger for vektkontroll skal være minst 2 510 kJ (600 kcal) og høyst 5 020 kJ 

(1 200 kcal) i en hel dagsrasjon. 

2. PROTEIN 

2.1. Proteininnholdet i totale kosterstatninger for vektkontroll skal være minst 75 g og høyst 105 g i en hel dagsrasjon. 

2.2. Med «protein» i nr. 2.1 menes protein hvis aminosyreresultat korrigert for proteinets fordøyelighet («protein digestibility-

corrected amino acid score», PDCAAS) er 1,0 når det sammenlignes med referanseproteinet som fastsatt i vedlegg II. 

2.3. Tilsetting av aminosyrer er tillatt utelukkende for å forbedre næringsverdien av proteinene som finnes i totale 

kosterstatninger for vektkontroll, og bare i de mengdene som er nødvendige for dette formålet. 

3. KOLIN 

Kolininnholdet i totale kosterstatninger for vektkontroll skal være minst 400 mg i en hel dagsrasjon. 

4. LIPIDER 

4.1. Linolsyre 

Linolsyreinnholdet i totale kosterstatninger for vektkontroll skal være minst 11 g i en hel dagsrasjon. 

4.2. Alfa-linolensyre 

Innholdet av alfa-linolensyre i totale kosterstatninger for vektkontroll skal være minst 1,4 g i en hel dagsrasjon. 

5. KARBOHYDRATER 

Innholdet av karbohydrater i totale kosterstatninger for vektkontroll skal være minst 30 g i en hel dagsrasjon. 

6. VITAMINER OG MINERALER 

Totale kosterstatninger for vektkontroll skal inneholde minst de mengdene av vitaminer og mineraler som er angitt i tabell 

1, i en hel dagsrasjon. 

Totale kosterstatninger for vektkontroll skal ikke inneholde mer enn 250 mg magnesium i en hel dagsrasjon. 

Tabell 1 

Vitamin A (μg RE(1)) 700 

Vitamin D (μg) 10 

Vitamin E(2) (mg) 10 
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Vitamin C (mg) 110 

Vitamin K (μg) 70 

Tiamin (mg) 0,8 

Riboflavin (mg) 1,6 

Niacin (mg-NE(3)) 17 

Vitamin B6 (mg) 1,6 

Folat (μg-DFE(4)) 330 

Vitamin B12 (μg) 3 

Biotin (μg) 40 

Pantotensyre (mg) 5 

Kalsium (mg) 950 

Fosfor (mg) 730 

Kalium (g) 3,1 

Jern (mg) 9 

Sink (mg) 9,4 

Kobber (mg) 1,1 

Jod (μg) 150 

Molybden (μg) 65 

Selen (μg) 70 

Natrium (mg) 575 

Magnesium (mg) 150 

Mangan (mg) 3 

Klorid (mg) 830 

(1) Retinolekvivalenter 

(2) Vitamin E-aktiviteten i RRR-α-tokoferol. 

(3) Niacinekvivalenter 

(4) Kostfolatekvivalenter: 1 μg DFE = 1 μg kostfolat = 0,6 μg folsyre fra total kosterstatning for vektkontroll. 
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VEDLEGG II 

Oversikt over aminosyrebehov(1) 

 g / 100 g protein 

Cystin + metionin 2,2 

Histidin 1,5 

Isoleucin 3,0 

Leucin 5,9 

Lysin 4,5 

Fenylalanin + tyrosin 3,8 

Treonin 2,3 

Tryptofan 0,6 

Valin 3,9 

(1) Verdens helseorganisasjon / De forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk / De forente nasjoners universitet), 2007. Protein 

and amino acid requirements in human nutrition. Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation. (WHO Technical Report Series, 

935, 284 s.). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1558 

av 14. september 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere grenseverdien for restmengder for stoffet bromelain(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for 

å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelbyrå utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av 

farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddel-

produksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Stoffet bromelain er ikke oppført i nevnte tabell. 

4) En søknad om fastsettelse av grenseverdier for bromelain i svin er inngitt til Det europeiske legemiddelbyrå («EMA»). 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater anbefalt at det ikke er nødvendig å fastsette en 

grenseverdi for bromelain i svin med hensyn til vern av menneskers helse. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveie å bruke grenseverdier som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier 

som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) EMA har vurdert at det på nåværende tidspunkt ikke er hensiktsmessig å ekstrapolere klassifiseringen «grenseverdi ikke 

påkrevd» for bromelain i svin til andre arter på grunn av utilstrekkelige data. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 237 av 15.9.2017, s. 67, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 24. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2020/EØS/40/20 



18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/243 

 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes en post for følgende stoff i alfabetisk rekkefølge: 

Farmakologisk 

virksomt stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre 

bestemmelser  

(i samsvar med 

artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Bromelain IKKE 

RELEVANT 

Svin Grenseverdi ikke 

påkrevd 

IKKE 

RELEVANT 

INGEN 

ANGIVELSE 

Midler mot diaré» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1559 

av 14. september 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere grenseverdien for restmengder for stoffet alarelin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for 

å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelbyrå utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av 

farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Stoffet alarelin er ikke oppført i nevnte tabell. 

4) En søknad om fastsettelse av grenseverdier for alarelin i kaniner er inngitt til Det europeiske legemiddelbyrå («EMA»). 

5) Byrået har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater konkludert med at sannsynligheten for at 

mennesker eksponeres for biologisk relevante nivåer av alarelin etter å ha inntatt kaninvev, er ubetydelig, og har 

anbefalt at det ikke er nødvendig å fastsette en grenseverdi for alarelin i kanin med hensyn til vern av menneskers helse. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveie å bruke grenseverdier som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier 

som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) Byrået har vurdert det som hensiktsmessig at den gjeldende klassifiseringen «grenseverdi ikke påkrevd» for alarelin 

ekstrapoleres fra kanin til alle arter bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 237 av 15.9.2017, s. 69, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 24. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2020/EØS/40/21 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes en post for følgende stoff i alfabetisk rekkefølge: 

Farmakologisk 

virksomt stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre 

bestemmelser  

(i samsvar med 

artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Alarelin IKKE 

RELEVANT 

Alle arter som 

brukes til 

produksjon av 

næringsmidler 

Grenseverdi ikke 

påkrevd 

IKKE 

RELEVANT 

INGEN 

ANGIVELSE 

Midler som virker på 

forplantningssystemet» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 28. november 2011 

om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og 

kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel 

[meld under nummeret K(2011) 7382] 

(2011/785/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om Den europeiske unionen og 

traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF 

av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 

for legemidler for mennesker(1), særleg artikkel 16f, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske lækjemiddel-

kontoret, som vart utarbeidd 15. juli 2010 av Utvalet for 

plantelækjemiddel, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Hamamelis virginiana L. kan reknast som plantestoff, 

plantepreparat eller ein kombinasjon av desse slik det er 

definert i direktiv 2001/83/EF, og oppfyller dei krava 

som er fastsette i det nemnde direktivet. 

2) Hamamelis virginiana L. bør difor førast opp i lista over 

plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til 

bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel, som vart fastsett 

i kommisjonsvedtak 2008/911/EF(2). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 2.12.2011, 

s. 102, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2018 av 

9. februar 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 26. 

(1) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(2) TEU L 328 av 6.12.2008, s. 42. 

3) Vedtak 2008/911/EF bør difor endrast. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

lækjemiddel for menneske — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2008/911/EF vert endra i samsvar 

med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 28. november 2011. 

For Kommisjonen 

John DALLI 

Medlem av Kommisjonen 

 

2020/EØS/40/22 

 _____ 
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2008/911/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1. I vedlegg I vert følgjande stoff sett inn etter Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung 

(søt fennikel): 

«Hamamelis virginiana L., folium et cortex aut ramunculus destillatum». 

2. I vedlegg II vert følgjande stoff sett inn etter oppføringa for Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce 

(Miller) Thellung fructus: 

«OPPFØRING I FELLESSKAPSLISTA AV HAMAMELIS VIRGINIANA L., FOLIUM ET CORTEX AUT 

RAMUNCULUS DESTILLATUM 

Det vitskaplege namnet til planta 

Hamamelis virginiana L. 

Plantefamilie 

Hamamelidaceae 

Plantepreparat 

1. Destillat framstilt av friske blad og bark (1:1.12–2.08, ekstraksjonsmiddel: etanol: 6 % m/m). 

2. Destillat framstilt av tørka kvistar (1:2, ekstraksjonsmiddel: etanol 14-15 %)(*). 

Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen 

Ikkje relevant. 

Indikasjon(ar) 

Indikasjon a) 

Tradisjonelt plantelækjemiddel til lindring av mindre hudbetennelsar og mot tørr hud. 

Indikasjon b) 

Tradisjonelt plantelækjemiddel til kortvarig lindring av augeplagar på grunn av tørre auge eller eksponering for 

vind eller sol. 

Middelet er eit tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk ved visse indikasjonar som utelukkande byggjer på langvarig 

bruk. 

Tradisjon 

Europeisk. 

Tilrådd styrke 

Sjå «Tilrådd dosering». 

Tilrådd dosering 

Barn over seks år, ungdom, vaksne og eldre 

Indikasjon a) 

Destillat med ein styrke som tilsvarar 5-30 % i halvfaste preparat, fleire gonger om dagen. 

Bør ikkje nyttast til barn under seks år (sjå «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk»).  
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Ungdom, vaksne og eldre 

Indikasjon b) 

Augedropar(**): destillat (2), fortynna (1:10), 2 dropar i kvart auge 3–6 gonger om dagen. 

Bør ikkje nyttast til barn under 12 år (sjå «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk»). 

Tilførselsveg 

Til bruk på huda. 

Til bruk på auga. 

Brukstid eller eventuelle restriksjonar på brukstida 

Barn over seks år, ungdom, vaksne og eldre 

Indikasjon a) 

Dersom symptoma ikkje forsvinn etter to veker med bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert 

helsepersonell rådspørjast. 

Ungdom, vaksne og eldre 

Indikasjon b) 

Tilrådd bruk: fire dagar. Dersom symptoma ikkje forsvinn etter to dagar med bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar 

eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast. 

Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk 

Kontraindikasjonar 

Overfølsemdsreaksjon mot det verksame stoffet. 

Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk 

Indikasjon a) 

Bør ikkje nyttast til barn under seks år på grunn av manglande relevante data. 

Indikasjon b) 

Ved augesmerter, synsendringar og vedvarande raude eller irriterte auge, eller dersom tilstanden forverrar seg eller 

varar ved etter 48 timar med bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast. 

Bør ikkje nyttast til barn under 12 år, då det ikkje ligg føre tilstrekkelege data. 

For ekstraktar som inneheld etanol, skal det nyttast korrekt merking for etanol slik det er oppført i «Guideline on 

excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use». 

Interaksjon med andre lækjemiddel og andre former for interaksjon 

Ingen er melde. 

Graviditet og amming 

Det ligg ikkje føre data om tryggleik under graviditet og amming. Ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data, 

bør middelet ikkje nyttast under graviditet og amming. 

Verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner 

Det har ikkje vore utført studiar av verknaden på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner. 

Biverknader 

Indikasjon a) 

Pasientar som er sensitive, kan utvikle allergisk kontaktdermatitt. Frekvensen av denne typen reaksjon er ikkje 

kjend. 
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Indikasjon b) 

Det er meldt om tilfelle av konjunktivitt. Frekvensen av denne typen reaksjon er ikkje kjend. 

Dersom det skulle inntreffe andre biverknader enn dei som er nemnde ovanfor, bør ein lækjar eller anna kvalifisert 

helsepersonell rådspørjast. 

Overdosering 

Ingen tilfelle av overdosering er melde. 

Farmasøytiske opplysningar [dersom det er naudsynt] 

Ikkje relevant. 

Farmakologiske verknader eller verknader som er rimelege på grunnlag av langvarig bruk og røynsle 

[dersom dette er naudsynt for trygg bruk av produktet] 

Ikkje relevant. 

  

(*) I samsvar med USP (USP-31 - NF 26, 2008 Vol. 3:3526). 

(**) Lækjemiddelet er i samsvar med monografien om augepreparat i Den europeiske farmakopeen 

(01/2008:1163).» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2017/1975 

av 7. august 2017 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for kadmium i fargekonverterende lysemitterende dioder 

(LED) til bruk i skjermsystemer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU pålegges medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, 

ikke inneholder kadmium. 

2) I nr. 39 i vedlegg III til direktiv 2011/65/EF fastsettes unntak fra forbudet fram til 1. juli 2014 for bruk av kadmium i 

fargekonverterende lysemitterende dioder (LED) til belysnings- og skjermsystemer. Kommisjonen mottok en søknad 

om fornyelse av dette unntaket før 1. januar 2013, i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2011/65/EU. 

3) Fargekonverterende lysdioder som bruker kvanteprikker, har vist seg å ha fordeler sammenlignet med tidligere teknologi 

med hensyn til energieffektivitet og fargeytelse. Samlet sett er bruken av kadmiumbaserte kvanteprikker i bildeskjermer 

positiv på grunn av deres lavere energiforbruk sammenlignet med nåværende tilgjengelige alternative teknologier. De 

samlede negative virkningene på miljø, helse og forbrukersikkerhet forbundet med å erstatte kadmiumbaserte kvanteprikker 

i bildeskjermer der kvanteprikker benyttes, vil trolig være større enn de samlede fordelene for miljø, helse og forbruker-

sikkerhet. 

4) Bruk av kadmiumselenid i kadmiumbaserte halvledende nanokrystallinske kvanteprikker for frekvenstransformasjon 

(«downshifting») til bruk i bildeskjermer bør derfor unntas fra forbudet i en periode på to år etter kunngjøringen av det 

delegerte direktivet i Den europeiske unions tidende. Den korte gyldighetstiden for unntaket vil sannsynligvis ikke ha 

negative konsekvenser for nyskaping og for utviklingen av kadmiumfrie alternativer. 

5) Lysdioder med kadmiumbaserte kvanteprikker for belysningsformål er ennå ikke tilgjengelige på markedet og deres 

potensielle fordeler sammenlignet med eksisterende teknologier er ikke tilstrekkelig målbare, så en fornyelse av 

unntaket med hensyn til belysningsformål er ikke berettiget. 

6) Vedlegg III til direktiv 2011/65/EF bør derfor endres – 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 31.10.2017, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 27. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

2020/EØS/40/23 
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Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 20. november 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 21. november 2018. 

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

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

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 7. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til direktiv 2011/65/EU skal nr. 39 lyde: 

«39a) Kadmiumselenid i kadmiumbaserte halvledende nano-

krystallinske kvanteprikker for frekvenstransformasjon 

(«downshifting») til bruk i skjermbelysning (< 0,2 μg Cd 

per mm2 lysemitterende areal) 

Utløper for alle kategorier 31. oktober 2019.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1491 

av 21. august 2017 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 2,4-DB 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) 2,4-DB ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2003/31/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 2,4-DB, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. oktober 2017. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av 2,4-DB i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennomførings-

forordning (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 3. juni 2015. 

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 allmennheten. 

8) Myndigheten meddelte 13. mai 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt 2,4-DB kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til fornyelses-

rapport om 2,4-DB for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 18. mai 2017. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 216 av 22.8.2017, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 28. 

(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 2003/31/EF av 11. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 2,4-DB, beta-

cyflutrin, cyflutrin, iprodion, linuron, maleinhydrasid og pendimetalin som aktive stoffer (EUT L 101 av 23.4.2003, s. 3). 

(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 2,4-DB.» EFSA Journal 2016;14(5):4500. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2020/EØS/40/24 
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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 2,4-DB, er det 

fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Godkjenningen av 2,4-DB bør 

derfor fornyes. 

11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av 2,4-DB er basert på et begrenset antall repre-

sentative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser de bruksområdene som plantevernmidler som inneholder  

2,4-DB, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

12) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

13) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/950(1) ble godkjenningsperioden for 2,4-DB forlenget til  

31. oktober 2017 for å gjøre det mulig å avslutte fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. 

14) 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 2,4-DB 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. november 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 21. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/950 av 15. juni 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,4-DB, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, Coniothyrium 

minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, 

foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, isoksaflutol, linuron, maleinhydrasid, mesotrion, oksasulfuron, pendimetalin, 

pikoksystrobin, siltiofam og trifloksystrobin (EUT L 159 av 16.6.2016, s. 3). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

2,4-DB 

CAS-nr. 94-82-6 

CIPAC-nr. 83 

4-(2,4-diklorfenoksy)-

smørsyre 

≥ 940 g/kg 

Urenheter: 

Frie fenoler (uttrykt som 

2,4-diklorfenol [2,4-DCP]): 

høyst 15 g/kg. 

Dibenzo-p-dioksiner og 

polyklorerte dibenzofuraner 

(TCDD 

toksisitetsekvivalenter 

[TEQ]): høyst 0,01 mg/kg. 

1. november 

2017 

31. oktober 

2032 

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 2,4-DB, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— vern av brukere og arbeidstakere, 

— vern av forbrukere med hensyn til produkter av animalsk opprinnelse, 

— vern av viltlevende pattedyr, 

— vern av jordorganismer utenfor målgruppen, 

— vern av vannorganismer, 

— vern av landplanter utenfor målgruppen. 

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 47 om 2,4-DB. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«116 2,4-DB 

CAS-nr. 94-82-6 

CIPAC-nr. 83 

4-(2,4-diklorfenoksy)-

smørsyre 

≥ 940 g/kg 

Urenheter: 

Frie fenoler (uttrykt som 

2,4-diklorfenol [2,4-

DCP]): høyst 15 g/kg. 

Dibenzo-p-dioksiner og 

polyklorerte dibenzofu-

raner (TCDD toksisitets-

ekvivalenter [TEQ]): høyst 

0,01 mg/kg. 

1. november 

2017 

31. oktober 

2032 

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 2,4-DB, særlig 

tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av brukere og arbeidstakere, 

— vern av forbrukere med hensyn til produkter av animalsk 

opprinnelse, 

— vern av viltlevende pattedyr, 

— vern av jordorganismer utenfor målgruppen, 

— vern av vannorganismer, 

— vern av landplanter utenfor målgruppen. 

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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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1506 

av 28. august 2017 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet maleinhydrasid 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) Maleinhydrasid ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2003/31/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 maleinhydrasid, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. oktober 2017. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av maleinhydrasid 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 30. april 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 allmennheten. 

8) Myndigheten meddelte 29. april 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt maleinhydrasid kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport om maleinhydrasid for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 6. oktober 2016. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 222 av 29.8.2017, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 28. 

(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 2003/31/EF av 11. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 2,4-DB, beta-

cyflutrin, cyflutrin, iprodion, linuron, maleinhydrasid og pendimetalin som aktive stoffer (EUT L 101 av 23.4.2003, s. 3). 

(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 2016;14(5):4492. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2020/EØS/40/25 
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10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder maleinhydrasid, er 

det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Godkjenningen av 

maleinhydrasid bør derfor fornyes. 

11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av maleinhydrasid er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser de bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

maleinhydrasid, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som vekstregulator 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 må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Det er særlig nødvendig å fastsette en grenseverdi for den toksikologisk relevante urenheten hydrazin i det aktive stoffet 

slik det er produsert, på det nivået som Myndigheten anser som trygt, som er 0,028 mg/kg. 

13) Produsentene bør imidlertid få tilstrekkelig tid til å innføre nødvendige produksjonsprosesser og kontroller med hensyn 

til denne grenseverdien. 

14) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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 maleinhydrasid 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. november 2017, med unntak av bestemmelsen om hydrazininnhold som er angitt i kolonnen «Renhet» 

i tabellen i vedlegg I, som får anvendelse fra 1. november 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 28. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Maleinhydrasid 

CAS-nr. 123-33-1 

CIPAC-nr. 310 

6-hydroksy-2H-

pyridazin-3-on 

≥ 979 g/kg 

Fram til 1. november 2018 skal 

urenheten hydrazin ikke overstige 

1 mg/kg av det tekniske materialet. 

Fra 1. november 2018 skal urenheten 

hydrazin ikke overstige 0,028 mg/kg 

av det tekniske materialet. 

1. november 2017 31. oktober 2032 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 fornyelses-

rapporten om maleinhydrasid, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— Vern av forbrukerne. 

— Sikkerheten for brukere og arbeidstakere. Bruks-

vilkårene bør omfatte bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr. 

Medlemsstatene skal sikre at etiketten til behandlede 

vekster ved behov har med en angivelse av at vekstene 

er behandlet med maleinhydrasid, og medfølgende 

instrukser for å unngå eksponering av husdyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende 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 52 om maleinhydrasid. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«117 Maleinhydrasid 

CAS-nr. 123-33-1 

CIPAC-nr. 310 

6-hydroksy-2H-

pyridazin-3-on 

≥ 979 g/kg 

Fram til 1. november 2018 skal 

urenheten hydrazin ikke 

overstige 1 mg/kg av det 

tekniske materialet. 

Fra 1. november 2018 skal 

urenheten hydrazin ikke 

overstige 0,028 mg/kg av det 

tekniske materialet. 

1. november 2017 31. oktober 2032 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 fornyelsesrappor-

ten om maleinhydrasid, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal med-

lemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende 

— Vern av forbrukerne. 

— Sikkerheten for brukere og arbeids-

takere. Bruksvilkårene bør omfatte bruk 

av hensiktsmessig personlig verneutstyr. 

Medlemsstatene skal sikre at etiketten til 

behandlede vekster ved behov har med en 

angivelse av at vekstene er behandlet med 

maleinhydrasid, og medfølgende instrukser 

for å unngå eksponering av husdyr. 

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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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2001 

av 8. november 2017 

om godkjenning av 1-propanol som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 2 og 4(*) 

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) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter 1-propanol. 

2) 1-propanol er vurdert til bruk i biocidprodukter av type 1, hygiene for mennesker, type 2, desinfeksjonsmidler og 

algemidler som ikke er beregnet på bruk direkte på mennesker eller dyr, og type 4, overflater som kommer i kontakt 

med næringsmidler og fôr, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Tyskland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 18. juli 2016. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 27. april 2017 

Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 1, 2 og 4 som inneholder 1-propanol, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

for bruk er oppfylt. 

6) 1-propanol bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 1, 2 og 4, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

er oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 290 av 9.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 30. 

(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). 

2020/EØS/40/26 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1-propanol godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 2 og 4, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

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 8. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste 

renhetsgrad for 

det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår 

1-propanol IUPAC-betegnelse: 

1-propanol 

EF-nr.: 200-746-9 

CAS-nr.: 71-23-8 

≥ 995 g/kg 1. mai 2019 30. april 2029 1 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

4 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

3) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal  

behovet for å fastsette nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar  

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det skal 

eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å 

være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) 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 (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2002 

av 8. november 2017 

om godkjenning av L(+)-melkesyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 

2, 3 og 4(*) 

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) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter L(+)-melkesyre. 

2) L(+)-melkesyre er vurdert til bruk i biocidprodukter av type 2, desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet 

på bruk direkte på mennesker eller dyr, type 3, veterinærhygiene og type 4, overflater som kommer i kontakt med 

næringsmidler og fôr, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Tyskland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 3. mai 2016. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 27. april 2017 

Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 2, 3 og 4 som inneholder L(+)-melkesyre, forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) L(+)-melkesyre bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 2, 3 og 4, forutsatt at visse spesifikasjoner og 

vilkår er oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

L(+)-melkesyre godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3 og 4, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 290 av 9.11.2017, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 30. 

(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). 

2020/EØS/40/27 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

N
r. 4

0
/2

6
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
8

.6
.2

0
2
0
 

 

VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

L(+)-

melkesyre 

IUPAC-betegnelse: 

(S)-2-hydroksypropansyre 

EF-nr.: 201-196-2 

CAS-nr.: 79-33-4 

≥ 955 g/kg 

(tørrvekt) 

1. mai 2019 30. april 2029 2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet 

til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i 

betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

3 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til grunnvannet når det gjelder produkter 

som brukes i husdyrlokaler, som fører til eksponering av miljøet gjennom 

anvendelsen av husdyrgjødsel på landbruksarealer. 

4 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er vurdert, skal 

produktvurderingen ta særlig hensyn til yrkesbrukere. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2003 

av 8. november 2017 

om godkjenning av fludioksonil som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7, 9 og 10(*) 

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 9 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Danmark mottok 8. oktober 2014 en søknad om godkjenning av det aktive stoffet fludioksonil for bruk i biocidprodukter av 

type 7, konserveringsmidler for film, type 9, fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer og type 10, konserverings-

midler for byggematerialer, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

2) Danmark framla vurderingsrapportene sammen med sine anbefalinger 5. april 2016 i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Komiteen for biocidprodukter avga 2. mars 2017 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

4) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 7, 9 og 10 som inneholder fludioksonil, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

for bruk er oppfylt. 

5) Fludioksonil bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 7, 9 og 10, forutsatt at visse spesifikasjoner og 

vilkår er oppfylt. 

6) Ettersom fludioksonil oppfyller kriteriene for klassifisering som svært persistent i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1907/2006(2), bør behandlede produkter som er behandlet med eller inneholder fludioksonil, være behørig 

merket når de bringes i omsetning. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fludioksonil godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7, 9 og 10, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

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 290 av 9.11.2017, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 30. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) 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). 

2020/EØS/40/28 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Fludioksonil IUPAC-betegnelse: 

4-(2,2-difluor-1,3-

benzodioksol-4-yl)-1H-

pyrrol-3-karbonitril 

EF-nr.: Ikke tilgjengelig 

CAS-nr.: 131341-86-1 

950 g/kg 1. april 2018 31. mars 2028 7 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet 

på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er 

vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til industrielle brukere 

og yrkesbrukere. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behandlet produkt 

som er behandlet med eller inneholder fludioksonil, skal påse at etiketten til 

det behandlede produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 

annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

9 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behandlet produkt 

som er behandlet med eller inneholder fludioksonil, skal påse at etiketten til 

det behandlede produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 

annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

     10 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning 

knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behandlet produkt 

som er behandlet med eller inneholder fludioksonil, skal påse at etiketten til 

det behandlede produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 

annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/271 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2004 

av 8. november 2017 

om godkjenning av 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 

av type 12(*) 

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) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter 2-metyl-4-

isotiazolidin-3-on. 

2) 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on er vurdert til bruk i produkter av type 12, slimmidler, som beskrevet i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Slovenia ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 7. april 2016. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 2. mars 2017 

Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 12 som inneholder 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on, forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 12, forutsatt at visse spesifikasjoner 

og vilkår er oppfylt. 

7) Ettersom 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on oppfyller kriteriene for klassifisering som hudsensibiliserende i underkategori 1A 

i henhold til vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3), bør behandlede produkter som er 

behandlet med eller inneholder 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on, være behørig merket når de bringes i omsetning. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter —  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 290 av 9.11.2017, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 30. 

(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) 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). 

2020/EØS/40/29 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

2-metyl-4-isotiazolidin-3-on godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 12, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

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 8. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

2-metyl-4-

isotiazolidin-3-on 

IUPAC-betegnelse: 

2-metyl-4-isotiazolidin-3-on 

EF-nr.: 220-239-6 

CAS-nr.: 2682-20-4 

950 g/kg 1. april 2019 31. mars 2029 12 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om god-

kjenning, men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av 

det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er 

vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) industrielle brukere og yrkesbrukere, 

b) overflatevann og renseanlegg. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behandlet 

produkt som er behandlet med eller inneholder 2-metyl-4-

isotiazolidin-3-on, skal påse at etiketten til det behandlede produktet 

inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2005 

av 8. november 2017 

om godkjenning av margosaekstrakt, kaldpresset olje av Azadirachta indica-frø uten skall, utvunnet med 

superkritisk karbondioksid, som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 19(*) 

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) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter margosaekstrakt, 

kaldpresset olje av Azadirachta indica-frø uten skall, utvunnet med superkritisk karbondioksid. 

2) Margosaekstrakt, kaldpresset olje av Azadirachta indica-frø uten skall, utvunnet med superkritisk karbondioksid, er 

vurdert til bruk i produkter av type 19, repellenter og lokkestoffer, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

3) Tyskland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 3. desember 2015. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 3. mars 2017 

Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 19 som inneholder margosaekstrakt, kaldpresset olje av 

Azadirachta indica-frø uten skall, utvunnet med superkritisk karbondioksid, forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er 

oppfylt. 

6) Margosaekstrakt, kaldpresset olje av Azadirachta indica-frø uten skall, utvunnet med superkritisk karbondioksid, bør 

derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 19, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Margosaekstrakt, kaldpresset olje av Azadirachta indica-frø uten skall, utvunnet med superkritisk karbondioksid, godkjennes 

som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 19, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 290 av 9.11.2017, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 30. 

(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). 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Margosaekstrakt, kaldpresset olje 

av Azadirachta indica-frø uten 

skall, utvunnet med superkritisk 

karbondioksid 

IUPAC-betegnelse: 

Ikke relevant 

EF-nr.: 283-644-7 

CAS-nr.: 84696-25-3 

1 000 g/kg 1. april 2019 31. mars 2029 19 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av 

følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til 

eksponering, risiko og virkning knyttet til bruk som 

omfattes av en søknad om godkjenning, men som 

ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det 

aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for 

bruksområdene som er vurdert, skal produkt-

vurderingen ta særlig hensyn til overflatevann, 

sediment og jordbunn. 

3. For produkter som kan føre til rester i næringsmidler 

eller fôrvarer, skal behovet for å fastsette nye eller 

endre eksisterende grenseverdier i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009(2) eller europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det skal 

eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende 

tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke 

overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF 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 (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2164 

av 17. november 2017 

om anerkjennelse av den frivillige ordningen «RTRS EU RED» for å dokumentere samsvar med 

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

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

kontrollere samsvar med disse kriteriene. 

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

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

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

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

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

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

ingen materialer med hensikt er blitt endret eller kassert, slik at partiet eller en del av det vil omfattes av vedlegg IX. 

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

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

at leverandøren framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at den frivillige ordningen «RTRS EU RED» dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i 

samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen 14. juni 2017. 

Ordningen, som har sete i Ciudad de la Paz 353, PISO3 OF 307. C1426AGE Buenos Aires, Argentina, omfatter 

biodrivstoffer framstilt av soya. Dokumentene knyttet til den anerkjente ordningen bør gjøres tilgjengelige på den åpenhets-

plattformen som er opprettet i samsvar med direktiv 2009/28/EF. 

5) I vurderingen av den frivillige ordningen «RTRS EU RED» fant Kommisjonen at den på en egnet måte oppfyller 

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

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

6) Vurderingen av ordningen «RTRS EU RED» viste at den overholder egnede standarder for pålitelighet, åpenhet og 

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

2009/28/EF. 

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

bærekraft — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 21.11.2017, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 32. 

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

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

Artikkel 1 

Den frivillige ordningen «RTRS EU RED» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse 

14. juni 2017, dokumenterer at partier av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er produsert i samsvar med standardene for 

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

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

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

direktiv 98/70/EF. 

Artikkel 2 

Dersom innholdet i ordningen som framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse 14. juni 2017 endres på en måte som kan 

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

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

for. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan oppheve denne beslutning blant annet under følgende omstendigheter: 

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

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

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

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

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

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

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

Artikkel 4 

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

Den får anvendelse til 12. desember 2022. 

Utferdiget i Brussel 17. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/425 

av 9. mars 2016 

om personlig verneutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 89/686/EØF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

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

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter den ordinære lovgivingsprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 89/686/EØF(3) ble vedtatt i forbindelse med opprettelsen av det indre marked for å harmonisere helse- og 

sikkerhetskravene til personlig verneutstyr (PVU) i alle medlemsstater, og for å fjerne hindringer for handel med PVU 

mellom medlemsstatene. 

2) Direktiv 89/686/EØF bygger på prinsippene som er fastsatt i rådsresolusjon av 7. mai 1985 om en ny metode i 

forbindelse med teknisk harmonisering og standardisering(4). Følgelig fastsetter det bare de grunnleggende kravene til 

PVU, mens de tekniske detaljene vedtas av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den europeiske 

komité for elektroteknisk standardisering (CENELEC) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1025/2012(5). Samsvar med slike harmoniserte standarder, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske 

unions tidende, innebærer en formodning om samsvar med kravene i direktiv 89/686/EØF. Erfaringen har vist at disse 

grunnleggende prinsippene har fungert godt i denne sektoren og bør bevares og endog fremmes ytterligere. 

3) Erfaringen fra anvendelsen av direktiv 89/686/EØF har vist mangler og inkonsekvens når det gjelder produktene som 

omfattes av direktivet, og framgangsmåtene for samsvarsvurdering. For å ta hensyn til denne erfaringen og avklare 

rammene for tilgjengeliggjøring på markedet av produkter som omfattes av denne forordning, bør visse deler av 

direktiv 89/686/EØF gjennomgås og forbedres. 

4) Ettersom virkeområdet, de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene og framgangsmåtene for samsvarsvurdering må 

være identiske i alle medlemsstater, finnes det nesten ingen fleksibilitet ved innarbeiding i nasjonal lovgivning av et 

direktiv som bygger på prinsippene i den nye metoden. Direktiv 89/686/EØF bør derfor erstattes av en forordning, som 

er den best egnede typen rettsakt for å pålegge klare og detaljerte regler som ikke gir rom for ulikheter ved innarbeiding 

i medlemsstatenes nasjonale lovgivning. 

5) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(6) fastsettes regler for akkreditering av samsvarsvur-

deringsorganer, en ramme for markedstilsyn med og kontroll av produkter fra tredjestater samt allmenne prinsipper for 

CE-merking.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 31.3.2016, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 34. 

(1) EUT C 451 av 16.12.2014, s. 76. 

(2) Europaparlamentets holdning av 20. januar 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. februar 2016. 

(3) Rådsdirektiv 89/686/EØF av 21. desember 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om personlig verneutstyr (EFT L 399 av 

30.12.1989, s. 18). 

(4) EFT C 136 av 4.6.1985, s. 1. 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 
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6) I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF(1) fastsettes felles prinsipper og referansebestemmelser som er 

ment å få anvendelse på tvers av sektorregelverk. For å sikre sammenheng med annet sektorregelverk for produkter bør 

visse bestemmelser i denne forordning tilpasses nevnte beslutning, med mindre særlige forhold i sektoren krever en 

annen løsning. Visse definisjoner, markedsdeltakernes generelle forpliktelser, samsvarsformodning, EU-samsvars-

erklæring, regler for CE-merking, krav til samsvarsvurderingsorganer og framgangsmåter for melding samt fram-

gangsmåtene for samsvarsvurdering og bestemmelsene om framgangsmåtene for håndtering av PVU som utgjør en 

risiko, bør derfor tilpasses nevnte beslutning. 

7) I forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsettes en framgangsmåte for innvendinger mot harmoniserte standarder som ikke 

fullt ut oppfyller kravene i denne forordning. 

8) Denne forordning omfatter PVU som er nytt på unionsmarkedet når det bringes i omsetning, det vil si at det enten er 

nytt PVU som er framstilt av en produsent etablert i Unionen, eller PVU, uansett om det er nytt eller brukt, som er 

importert fra en tredjestat. 

9) Denne forordning bør få anvendelse på alle former for levering, herunder fjernsalg. 

10) Noen produkter på markedet som beskytter brukeren, er utelukket fra virkeområdet for direktiv 89/686/EØF. For å sikre 

et like høyt vernenivå for brukerne av disse produktene som for brukerne av PVU som omfattes av direktiv 89/686/EØF, 

bør virkeområdet for denne forordning omfatte PVU til privat bruk mot varme, i tråd med lignende PVU til yrkesbruk 

som allerede omfattes av direktiv 89/686/EØF. Dekorative håndverksprodukter som ikke hevdes å ha en beskyttel-

sesfunksjon, er per definisjon ikke PVU, og berøres derfor ikke av nevnte utvidelse av virkeområdet. Klær til privat 

bruk med reflekterende eller fluorescerende deler som inngår av design- eller dekorasjonsformål, er ikke PVU og 

omfattes derfor ikke av denne forordning. Produkter beregnet på privat bruk for å beskytte mot værforhold som ikke er 

ekstreme, eller for å beskytte mot fukt eller vann, herunder, men ikke begrenset til sesongklær, paraplyer og 

oppvaskhansker, skal også falle utenfor virkeområdet for denne forordning. Listen over unntatt PVU som er fastsatt i 

vedlegg I til direktiv 89/686/EØF, bør også avklares ved å tilføye en henvisning til produkter som omfattes av annet 

regelverk og derfor er unntatt fra virkeområdet for denne forordning. 

11) Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i omsetningskjeden ha ansvar for at PVU oppfyller kravene i denne 

forordning, slik at det sikres et høyt vernenivå for offentlige interesser, slik som helse og sikkerhet og vern av brukerne, 

og slik at det garanteres rettferdig konkurranse på unionsmarkedet. 

12) Alle markedsdeltakere som deltar i omsetnings- og distribusjonskjeden, bør treffe egnede tiltak for å sikre at bare PVU 

som er i samsvar med denne forordning, gjøres tilgjengelig på markedet. I denne forordning bør det fastsettes en klar og 

forholdsmessig fordeling av forpliktelsene som svarer til hver enkelt markedsdeltakers rolle i omsetnings- og 

distribusjonskjeden. 

13) For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, nasjonale markedstilsynsmyndigheter og forbrukere bør 

medlemsstatene oppmuntre markedsdeltakerne til å opplyse om nettadresse i tillegg til postadresse. 

14) Produsenten er med sin detaljerte kunnskap om utformings- og produksjonsprosessen den som best kan gjennomføre 

framgangsmåten for samsvarsvurdering. Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres av produsenten alene. 

15) Det er nødvendig å sikre at PVU fra tredjestater som innføres på unionsmarkedet, oppfyller kravene i denne forordning, 

og særlig at produsentene har gjennomført egnede framgangsmåter for samsvarsvurdering. Det bør derfor fastsettes at 

importørene skal sikre at PVU som de bringer i omsetning, oppfyller kravene i denne forordning, og at de ikke bringer i 

omsetning PVU som ikke oppfyller disse kravene, eller som utgjør en risiko. Det bør også fastsettes at importørene skal 

sikre at framgangsmåtene for samsvarsvurdering er blitt gjennomført, og at CE-merking og teknisk dokumentasjon 

utarbeidet av produsentene er tilgjengelig for vedkommende nasjonale myndigheter for kontroll.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og om 

oppheving av rådsbeslutning 93/465/EØF (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82). 
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16) Distributøren gjør PVU tilgjengelig på markedet etter at det er brakt i omsetning av produsenten eller importøren, og bør 

utvise behørig aktsomhet for å sikre at dennes håndtering av PVU-et ikke har negativ innvirkning på PVU-ets samsvar 

med kravene. 

17) Når en importør bringer PVU i omsetning, bør vedkommende angi sitt navn, firma eller registrerte varemerke og 

kontaktadresse på PVU-et. Det bør kunne gis unntak for tilfeller der PVU-ets størrelse eller art ikke tillater dette. Dette 

omfatter tilfeller der importøren vil måtte åpne emballasjen for å påføre sitt navn og adresse på PVU-et. 

18) Markedsdeltakerne bør treffe tiltak for å sikre at all relevant dokumentasjon, slik som bruksanvisningen, er enkel å 

forstå, tar hensyn til den teknologiske utviklingen og endringer i sluttbrukerens atferd, og er så oppdatert som mulig, 

samtidig som den inneholder nøyaktig og forståelig informasjon. Når PVU gjøres tilgjengelig på markedet i pakker som 

inneholder flere enheter, bør bruksanvisningene og opplysningene ledsage hver minste enhet som er kommersielt 

tilgjengelig. 

19) Alle markedsdeltakere som bringer PVU i omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer et produkt på en slik 

måte at oppfyllelsen av kravene i denne forordning kan bli påvirket, bør anses som produsent og påta seg produsentens 

forpliktelser. 

20) Distributørene og importørene er nær markedet og bør derfor trekkes inn i de markedstilsynsoppgavene som 

vedkommende nasjonale myndigheter utfører, og de bør være rede til å delta aktivt ved å gi vedkommende myndigheter 

alle nødvendige opplysninger om det berørte PVU-et. 

21) Sikring av PVUs sporbarhet gjennom hele omsetningskjeden bidrar til å gjøre markedstilsynet enklere og mer effektivt. 

Et effektivt system for sporbarhet gjør det lettere for markedstilsynsmyndighetene å spore markedsdeltakere som har 

gjort PVU som ikke oppfyller kravene, tilgjengelig på markedet. I forbindelse med oppbevaring av opplysningene som i 

henhold til denne forordning kreves for identifikasjon av andre markedsdeltakere, bør markedsdeltakerne ikke være 

forpliktet til å oppdatere disse opplysningene om andre markedsdeltakere som enten har levert PVU til dem, eller som 

de har levert PVU til. 

22) For å forenkle og tilpasse visse grunnleggende sikkerhetskrav i direktiv 89/686/EØF til gjeldende praksis, bør kravet om 

at PVU som skal beskytte mot skadelig støy, skal merkes med en komfortindeks, oppheves, ettersom erfaringen har vist 

at det ikke er mulig å måle og fastsette en slik indeks. Når det gjelder mekaniske vibrasjoner, bør kravet om å ikke 

overstige grenseverdiene fastsatt i Unionens regelverk for arbeidstakeres eksponering for vibrasjoner oppheves, 

ettersom bruk av PVU alene ikke oppnår dette målet. Når det gjelder PVU som skal beskytte mot stråling, er det ikke 

lenger nødvendig å kreve at transmisjonskurver angis i bruksanvisningen fra produsenten, ettersom angivelse av 

vernefaktor er mer nyttig og er tilstrekkelig for brukeren. 

23) For å unngå eventuell forvirring og uklarhet og dermed sikre fritt varebytte for PVU som oppfyller kravene, er det 

nødvendig å avklare forholdet mellom virkeområdet for denne forordning og medlemsstatenes rett til å fastsette krav til 

bruk av PVU på arbeidsplassen, særlig i henhold til rådsdirektiv 89/656/EØF(1). I henhold til artikkel 4 i nevnte direktiv 

er arbeidsgivere forpliktet til å sørge for PVU som oppfyller de relevante unionsbestemmelsene om utforming og 

produksjon med hensyn til helse og sikkerhet. I henhold til nevnte artikkel må produsenter av PVU som sørger for PVU 

for sine ansatte, sikre at dette PVU-et oppfyller kravene fastsatt i denne forordning. 

24) Markedstilsynsmyndigheten bør ha enkel tilgang til EU-samsvarserklæringen. For å oppfylle dette kravet bør 

produsentene sikre at PVU-et ledsages av enten en kopi av EU-samsvarserklæringen eller internettadressen der man kan 

få tilgang til den. 

25) For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for markedstilsynsformål bør opplysningene som kreves for å identifisere 

alle relevante unionsrettsakter om PVU, være tilgjengelige i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å redusere den 

administrative byrden for markedsdeltakerne bør en slik enkelt EU-samsvarserklæring kunne bestå av dokumentasjon 

sammensatt av relevante enkeltstående samsvarserklæringer.  

  

(1) Rådsdirektiv 89/656/EØF av 30. november 1989 om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakernes bruk av 

personlig verneutstyr i arbeidet (tredje særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 393 av 30.12.1989, s. 18). 
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26) For å gjøre markedstilsynet mer effektivt er det nødvendig å utvide forpliktelsen til å utarbeide fullstendig teknisk 

dokumentasjon til å omfatte alt PVU. 

27) For å sikre at PVU undersøkes ut fra dagens teknologiske nivå, bør gyldighetstiden for EU-typeprøvingssertifikatet 

fastsettes til høyst fem år. Det bør fastsettes en prosess for å revidere sertifikatet. Det bør fastsettes minstekrav til hva et 

sertifikat må inneholde, for å forenkle markedstilsynsmyndighetenes arbeid. 

28) En forenklet framgangsmåte bør brukes ved fornyelse av EU-typeprøvingssertifikatet dersom produsenten ikke har 

endret den godkjente typen og dersom de harmoniserte standardene eller andre tekniske spesifikasjoner som 

produsenten anvender, ikke er endret og fortsatt oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene på bakgrunn av 

dagens teknologiske nivå. I slike tilfeller bør det ikke være nødvendig med ytterligere prøvinger eller undersøkelser, og 

den administrative byrden og tilknyttede kostnader bør begrenses til et minimum. 

29) CE-merkingen som viser at et produkt oppfyller kravene, er det synlige resultatet av en hel prosess som omfatter 

samsvarsvurdering i vid forstand. De allmenne prinsippene for CE-merking er fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Regler for påføring av CE-merking på PVU bør fastsettes i denne forordning. 

30) For å sikre samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i denne forordning bør det fastsettes 

egnede framgangsmåter for samsvarsvurdering som produsenten skal følge. I direktiv 89/686/EØF klassifiseres PVU i 

tre kategorier som omfattes av ulike framgangsmåter for samsvarsvurdering. For å sikre et ensartet høyt sikkerhetsnivå 

for alt PVU bør det produktutvalget som omfattes av en av framgangsmåtene for samsvarsvurdering knyttet til produk-

sjonsfasen, utvides. Framgangsmåtene for samsvarsvurdering for hver PVU-kategori bør i størst mulig grad fastsettes på 

grunnlag av samsvarsvurderingsmodulene fastsatt i beslutning nr. 768/2008/EF. 

31) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering bør tilpasses de særlige produksjonsforholdene for serieprodusert PVU, der 

hvert eksemplar er tilpasset en enkelt bruker, og for PVU som er produsert i et enkelt eksemplar tilpasset en enkelt 

bruker. 

32) Det er nødvendig å sikre et ensartet høyt ytelsesnivå i hele Unionen hos organer som utfører samsvarsvurdering av 

PVU, og alle slike organer bør utføre sine oppgaver på samme nivå og på samme rettferdige konkurransevilkår. Det bør 

derfor fastsettes obligatoriske krav til de samsvarsvurderingsorganene som ønsker å bli meldt for å kunne utføre 

samsvarsvurderingstjenester. 

33) Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det oppfyller kriteriene i harmoniserte standarder, bør det 

formodes å oppfylle de tilsvarende kravene fastsatt i denne forordning. 

34) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvurderingen av PVU er det også nødvendig å fastsette krav til 

meldermyndigheter og andre organer som deltar i vurderingen av, meldingen om og tilsynet med meldte organer. 

35) Ordningen som fastsettes i denne forordning, bør suppleres med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende betydning for å kunne verifisere kompetansen hos samsvarsvur-

deringsorganene, bør akkrediteringen også brukes i forbindelse med meldinger. 

36) Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tilliten til samsvars-

sertifikater, bør av de nasjonale offentlige myndighetene i hele Unionen betraktes som den foretrukne måten å vise 

teknisk kompetanse hos samsvarsvurderingsorganene på. Nasjonale myndigheter kan imidlertid mene at de selv har 

egnede måter å utføre denne vurderingen på. For å sikre et rimelig nivå av troverdighet for vurderinger som er foretatt 

av andre nasjonale myndigheter, bør de i slike tilfeller framlegge nødvendig dokumentasjon for Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene på at de samsvarsvurderingsorganene som er vurdert, oppfyller de relevante regelverkskravene.  
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37) Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en underleverandør 

eller til et datterforetak. For å sikre det nødvendige vernenivået for PVU-et som skal bringes i omsetning, er det svært 

viktig at underleverandører og datterforetak som foretar samsvarsvurderinger, oppfyller de samme kravene som meldte 

organer ved vurdering av samsvar. Det er derfor viktig at vurderingen av kompetansen og resultatene til de organer som 

skal meldes, og tilsynet med organer som allerede er meldt, også omfatter oppgaver som utføres av underleverandører 

og datterforetak. 

38) Ettersom meldte organer kan tilby sine tjenester i hele Unionen, bør de andre medlemsstatene og Kommisjonen ha 

anledning til å gjøre innsigelser mot et meldt organ. Det er derfor viktig å fastsette et tidsrom for å avklare eventuell tvil 

eller usikkerhet om samsvarsvurderingsorganenes kompetanse før de påbegynner sin virksomhet som meldte organer. 

39) Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte organer anvender framgangsmåtene for samsvarsvurdering uten å 

skape unødige byrder for markedsdeltakerne. Av samme grunn og for å sikre likebehandling av markedsdeltakerne er 

det viktig å sikre enhetlig teknisk anvendelse av framgangsmåtene for samsvarsvurdering. Dette kan best oppnås 

gjennom hensiktsmessig samordning og samarbeid mellom meldte organer. 

40) Berørte parter bør ha rett til å klage på et resultat av en samsvarsvurdering som et meldt organ har foretatt. Derfor er det 

viktig å sikre at det er adgang til å klage på beslutninger som treffes av meldte organer. 

41) Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at PVU bare kan bringes i omsetning dersom det ved 

riktig lagring og tiltenkt bruk eller under forhold som med rimelighet kan forutses, ikke medfører fare for menneskers 

helse eller sikkerhet. PVU som omfattes av denne forordning, bør anses å ikke oppfylle de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene fastsatt i denne forordning bare dersom de brukes under forhold som med rimelighet kan forutses, det 

vil si ved bruk som kan forekomme i forbindelse med lovlig og lett forutsigbar menneskelig atferd. 

42) Av hensyn til rettssikkerheten må det klargjøres at reglene for tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av produkter som 

innføres på unionsmarkedet som fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008, får anvendelse på PVU som omfattes av denne 

forordning. Denne forordning bør ikke hindre medlemsstatene i å velge hvilke vedkommende myndigheter som skal 

utføre disse oppgavene. 

43) I direktiv 89/686/EØF er det allerede fastsatt en framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak, som er 

nødvendig for at skal være mulig å bestride at et produkt er i samsvar med kravene. For å øke åpenheten og redusere 

saksbehandlingstiden må den eksisterende framgangsmåten ved beslutninger om beskyttelsestiltak forbedres, med sikte 

på å gjøre den mer effektiv og utnytte den sakkunnskapen som finnes i medlemsstatene. 

44) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en framgangsmåte som gjør det mulig for berørte parter å bli underrettet 

om planlagte tiltak med hensyn til PVU som utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet. Den bør også gjøre 

det mulig for markedstilsynsmyndighetene, i samarbeid med de berørte markedsdeltakerne, å gripe inn på et tidligere 

stadium med hensyn til slikt PVU. 

45) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør det ikke 

kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, med mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved en harmonisert 

standard. 

46) For å ta hensyn til teknisk utvikling og kunnskap eller ny vitenskapelig dokumentasjon bør myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte gis Kommisjonen med hensyn til 

endring av de risikokategoriene som PVU-et skal beskytte brukerne mot. 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.  
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47) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

48) Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som pålegger 

meldermedlemsstaten å treffe nødvendige korrigerende tiltak med hensyn til meldte organer som ikke lenger oppfyller 

kravene som gjelder for meldingen. 

49) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter med hensyn til 

PVU som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet, eller andre forhold som 

gjelder vern av allmenne interesser. 

50) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning når det i behørig begrunnede tilfeller som 

gjelder PVU som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for menneskers helse og sikkerhet, er tvingende 

nødvendig å handle raskt. 

51) I tråd med etablert praksis kan komiteen som nedsettes ved denne forordning, i samsvar med sin forretningsorden spille 

en viktig rolle i å undersøke spørsmål om anvendelsen av denne forordning som reises enten av lederen av komiteen 

eller av en medlemsstats representant. 

52) Når spørsmål som gjelder denne forordning, behandles, bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller overtredelse av 

den, dvs. i en av Kommisjonens ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd med gjeldende praksis motta alle 

opplysninger og fullstendig dokumentasjon og eventuelt en invitasjon til å delta på møtene. 

53) Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomføringsrettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten anvendelse av 

forordning (EU) nr. 182/2011, hvorvidt tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder PVU som ikke oppfyller 

kravene, er berettigede eller ikke. 

54) For å gi produsenter og andre markedsdeltakere tilstrekkelig tid til å tilpasse seg kravene i denne forordning må det 

fastsettes en tilstrekkelig overgangsperiode etter at denne forordning har trådt i kraft, da PVU som er i samsvar med 

direktiv 89/686/EØF, fortsatt kan bringes i omsetning. 

55) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved overtredelse av denne forordning og sikre at disse reglene 

håndheves. De fastsatte sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

56) Ettersom målet for denne forordning, som er å sikre at PVU på markedet oppfyller kravene slik at det sikres et høyt nivå 

for vern av brukernes helse og sikkerhet, samtidig som det indre markeds virkemåte sikres, ikke kan nås i tilstrekkelig 

grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar 

med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig 

for å nå dette målet. 

57) Direktiv 89/686/EØF er blitt betydelig endret flere ganger. Ettersom det skal foretas ytterligere betydelige endringer, og 

for å sikre en ensartet gjennomføring i hele Unionen, bør direktiv 89/686/EØF oppheves. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALLMENNE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes krav til utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) som skal gjøres tilgjengelig på 

markedet, for å sikre vern av brukernes helse og sikkerhet og for å fastsette regler for fritt varebytte for PVU i Unionen.  

  

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

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på PVU. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på PVU 

a)  spesielt utformet til bruk av væpnede styrker eller for å opprettholde lov og orden, 

b)  utformet til bruk ved selvforsvar, unntatt PVU beregnet på idrettsaktiviteter, 

c)  utformet til privat bruk for å beskytte mot 

i)  værforhold som ikke er ekstreme, 

ii)  fukt og vann under oppvask, 

d)  beregnet utelukkende til bruk på sjøgående fartøyer eller luftfartøyer som omfattes av relevante internasjonale traktater som 

gjelder i medlemsstatene, 

e)  beregnet til vern av brukernes hode, ansikt eller øyne og som omfattes av reglement nr. 22 fra De forente nasjoners 

økonomiske kommisjon for Europa om ensartede bestemmelser om godkjenning av vernehjelmer og visirer for førere av og 

passasjerer på motorsykler og mopeder. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «personlig verneutstyr» (PVU): 

a)  utstyr som er utformet og produsert for å bæres eller holdes av en person som beskyttelse mot en eller flere risikoer for 

denne personens helse eller sikkerhet, 

b)  utskiftbare komponenter av utstyr som nevnt i bokstav a) som er nødvendig for utstyrets beskyttende funksjon, 

c)  tilkoplingssystemer for utstyr som nevnt i bokstav a) som ikke holdes eller bæres av en person, som er utformet for å 

koples til utstyret som en ekstern innretning, eller til et sikkert forankringspunkt, som ikke er utformet for å festes 

permanent, og som ikke krever monteringsarbeid før bruk, 

2) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av PVU for distribusjon eller bruk på unionsmarkedet i forbindelse med 

kommersiell virksomhet, med eller uten vederlag, 

3) «bringe i omsetning» gjøre et PVU tilgjengelig på unionsmarkedet for første gang, 

4) «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som produserer PVU, eller som får slikt utstyr utformet eller produsert, og 

som markedsfører utstyret under sitt navn eller varemerke, 

5) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til å 

handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver, 

6) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som bringer PVU fra en tredjestat i omsetning i Unionen, 

7) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, unntatt produsenten eller importøren, som gjør PVU 

tilgjengelig på markedet, 

8) «markedsdeltakere» produsenten, dennes representant, importøren og distributøren, 

9) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske kravene til PVU er beskrevet, 

10) «harmonisert standard» en harmonisert standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1025/2012, 

11) «akkreditering» en akkreditering i henhold til artikkel 2 nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008,  
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12) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkrediteringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, 

13) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forordning med 

hensyn til PVU er oppfylt, 

14) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver samsvarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, 

sertifisering og inspeksjon, 

15) «tilbakekalling» ethvert tiltak med sikte på å oppnå retur av PVU som allerede er gjort tilgjengelig for sluttbrukeren, 

16) «tilbaketrekking» ethvert tiltak med sikte på å hindre at PVU i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet, 

17) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring av 

produkter, 

18) «CE-merking» merking der produsenten angir at PVU-et er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i Unionens 

harmoniseringsregelverk for slik merking. 

Artikkel 4 

Tilgjengeliggjøring på markedet 

PVU skal bare gjøres tilgjengelig på markedet dersom det, når det vedlikeholdes korrekt og brukes i samsvar med sitt formål, er 

i samsvar med denne forordning og ikke setter helse eller sikkerhet i fare for personer, husdyr eller eiendom. 

Artikkel 5 

Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav 

PVU skal oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg II som får anvendelse på det. 

Artikkel 6 

Bestemmelser om bruken av PVU 

Denne forordning berører ikke medlemsstatenes rett, særlig ved gjennomføring av direktiv 89/656/EØF, til å fastsette krav til 

bruken av PVU, forutsatt at disse kravene ikke berører utformingen av PVU som bringes i omsetning i samsvar med denne 

forordning. 

Artikkel 7 

Fritt varebytte 

1.  Medlemsstatene skal ikke med begrunnelse i de aspektene som omfattes av denne forordning, hindre tilgjengeliggjøring 

på markedet av PVU som er i samsvar med denne forordning. 

2.  Medlemsstatene skal ikke hindre at det på messer, utstillinger og demonstrasjoner eller lignende arrangementer vises PVU 

som ikke er i samsvar med denne forordning, forutsatt at det ved synlig skilting klart angis at PVU-et ikke er i samsvar med 

denne forordning og ikke er tilgjengelig på markedet før det er brakt i samsvar med den. 

Ved demonstrasjoner skal det treffes tilstrekkelige tiltak for å sikre vern av personer. 

KAPITTEL II 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 8 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer PVU i omsetning, skal de sikre at det er utformet og produsert i samsvar med de gjeldende 

helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II.  
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2.  Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg III («teknisk dokumentasjon») og 

gjennomføre den gjeldende framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 19 eller sørge for at den gjennomføres. 

Når det ved den gjeldende framgangsmåten er påvist at PVU-et oppfyller gjeldende krav, skal produsentene utarbeide en EU-

samsvarserklæring som nevnt i artikkel 15, og påføre CE-merking som nevnt i artikkel 16. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen i ti år etter at PVU-et er brakt i 

omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det ved serieproduksjon finnes framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar med denne 

forordning. Det skal tas behørig hensyn til endringer i PVU-ets utforming eller egenskaper samt endringer i de harmoniserte 

standardene eller andre tekniske spesifikasjoner det vises til i samsvarserklæringen for PVU-et. 

Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den risikoen som er forbundet med PVU-et, skal produsentene, for å verne 

forbrukernes og andre sluttbrukeres helse og sikkerhet, ta stikkprøver av PVU som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke 

og om nødvendig føre et register over klager over PVU som ikke oppfyller kravene, og over tilbakekallinger av PVU samt 

holde distributører underrettet om all slik overvåking. 

5.  Produsentene skal påse at PVU som de har brakt i omsetning, har et type-, parti- eller serienummer eller et annet element 

som gjør det mulig å identifisere det, eller, dersom dette ikke er mulig på grunn av PVU-ets størrelse eller art, at de nødvendige 

opplysningene er gitt på emballasjen eller i et dokument som ledsager PVU-et. 

6.  Produsentene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på PVU-et, eller, dersom dette ikke er 

mulig, på emballasjen eller i et dokument som ledsager PVU-et. Adressen skal angi et enkelt sted der produsenten kan 

kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som sluttbrukere og markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå. 

7.  Produsentene skal påse at PVU-et ledsages av bruksanvisningen og opplysningene angitt i nr. 1.4 i vedlegg II på et språk 

som forbrukerne og sluttbrukerne lett kan forstå, som fastsatt av den berørte medlemsstaten. Bruksanvisninger og opplysninger 

samt eventuell merking skal være tydelig, forståelig og leselig. 

8.  Produsenten skal levere EU-samsvarserklæringen sammen med PVU-et eller i bruksanvisningen og opplysningene i 

nr. 1.4 i vedlegg II angi internettadressen der man kan få tilgang til EU-samsvarserklæringen. 

9.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at PVU som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne 

forordning, skal umiddelbart treffe de korrigerende tiltak som er nødvendige for å bringe PVU-et i samsvar med denne 

forordning, eller eventuelt for å trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom PVU-et utgjør en risiko, skal produsentene 

dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort PVU-et tilgjengelig 

på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om det manglende samsvaret og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

10.  Produsentene skal på begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet gi denne alle de opplysningene og 

den dokumentasjonen som er nødvendig for å vise at PVU-et oppfyller kravene i denne forordning, på papir eller i elektronisk 

form og på et språk som nevnte myndighet lett kan forstå. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne 

om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med PVU som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 9 

Representanter 

1.  En produsent kan ved skriftlig fullmakt utpeke en representant. 

Forpliktelsene fastsatt i artikkel 8 nr. 1 og forpliktelsen til å utarbeide teknisk dokumentasjon som nevnt i artikkel 8 nr. 2, skal 

ikke utgjøre en del av representantens fullmakt.  
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2.  En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal minst gi 

representanten mulighet til å 

a)  oppbevare EU-samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for nasjonale 

markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at PVU-et er brakt i omsetning, 

b)  etter begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon som er 

nødvendig for å vise at PVU-et er i samsvar med kravene, 

c)  på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter samarbeide med dem om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene forbundet med PVU som omfattes av representantens fullmakt. 

Artikkel 10 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare PVU som oppfyller kravene. 

2.  Før importørene bringer PVU i omsetning, skal de påse at produsenten har gjennomført den relevante framgangsmåten for 

samsvarsvurdering nevnt i artikkel 19. De skal påse at produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at PVU-et er 

påført den nødvendige CE-merkingen og ledsages av de nødvendige dokumentene, og at produsenten har oppfylt kravene i 

artikkel 8 nr. 5 og 6. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at PVU-et ikke er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhets-

kravene fastsatt i vedlegg II, skal denne ikke bringe PVU-et i omsetning før det er brakt i samsvar. Dersom PVU-et utgjør en 

risiko, skal importøren dessuten underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på PVU-et, eller, dersom dette ikke er 

mulig, på emballasjen eller i et dokument som ledsager PVU-et. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som 

sluttbrukere og markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå. 

4.  Importørene skal påse at PVU-et ledsages av bruksanvisningen og opplysningene angitt i nr. 1.4 i vedlegg II på et språk 

som forbrukere og andre sluttbrukere lett kan forstå, som fastsatt av den berørte medlemsstaten. 

5.  Importørene skal så lenge de har ansvar for PVU-et, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter dets samsvar med 

de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II, i fare. 

6.  Når det anses som hensiktsmessig ut fra risikoen forbundet med PVU-et, skal importørene, for å verne forbrukernes og 

andre sluttbrukeres helse og sikkerhet, ta stikkprøver av PVU som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om 

nødvendig føre et register over klager på PVU som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av PVU, samt holde distributører 

underrettet om all slik overvåking. 

7.  Importører som anser eller har grunn til å tro at PVU som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne 

forordning, skal umiddelbart treffe de korrigerende tiltak som er nødvendige for å bringe PVU-et i samsvar med denne 

forordning, eller eventuelt for å trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom PVU-et utgjør en risiko, skal importørene 

dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort PVU-et tilgjengelig 

på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om det manglende samsvaret og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

8.  Importørene skal i ti år etter at PVU-et er brakt i omsetning, oppbevare et eksemplar av EU-samsvarserklæringen og 

kunne stille det til rådighet for markedstilsynsmyndighetene, og skal påse at den tekniske dokumentasjonen på anmodning kan 

gjøres tilgjengelig for disse myndighetene. 

9.  Importørene skal på begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet gi denne all den informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at PVU-et er i samsvar med kravene i denne forordning, på papir eller i elektronisk 

form og på et språk som myndigheten lett kan forstå. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om 

eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med PVU som de har brakt i omsetning.  
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Artikkel 11 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør PVU tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til kravene i denne 

forordning. 

2.  Før distributørene gjør PVU-et tilgjengelig på markedet, skal de verifisere at det er påført CE-merkingen, at det ledsages 

av dokumentene som kreves og av bruksanvisningen og opplysningene angitt i nr. 1.4 i vedlegg II, på et språk som lett kan 

forstås av forbrukerne og andre sluttbrukere i den medlemsstaten der PVU-et skal gjøres tilgjengelig på markedet, og at 

produsenten og importøren har oppfylt kravene i henholdsvis artikkel 8 nr. 5 og 6 og i artikkel 10 nr. 3. 

Dersom en distributør mener eller har grunn til å tro at PVU-et ikke er i samsvar med de gjeldende grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II, skal denne ikke gjøre PVU-et tilgjengelig på markedet før det er brakt i samsvar. 

Dersom PVU-et utgjør en risiko, skal distributøren dessuten underrette produsenten eller importøren samt markedstil-

synsmyndighetene om dette. 

3.  Distributørene skal så lenge de har ansvaret for PVU-et, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter dets samsvar 

med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II i fare. 

4.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at PVU som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i samsvar med 

denne forordning, skal sørge for at de korrigerende tiltak som er nødvendige for å bringe det i samsvar med denne forordning, 

eller eventuelt for å trekke det tilbake eller tilbakekalle det, blir truffet. Dersom PVU-et utgjør en risiko, skal distributørene 

dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort PVU-et tilgjengelig 

på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om det manglende samsvaret og om eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

5.  Distributørene skal på begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet gi denne, på papir eller i 

elektronisk form, alle de opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for å vise at PVU-et oppfyller kravene. De 

skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene 

forbundet med PVU som de har gjort tilgjengelig på markedet. 

Artikkel 12 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser gjelder for importører og distributører 

En importør eller distributør skal i denne forordning anses som produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser i 

henhold til artikkel 8 når den bringer PVU i omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer PVU som allerede er brakt i 

omsetning, på en slik måte at det kan påvirke PVU-ets samsvar med kravene i denne forordning. 

Artikkel 13 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende for markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert PVU til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert PVU til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i første ledd i ti år etter at de har fått PVU-et levert, og i ti år 

etter at de har levert PVU-et.  
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KAPITTEL III 

DET PERSONLIGE VERNEUTSTYRETS SAMSVAR 

Artikkel 14 

Formodning om PVUs samsvar 

PVU som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av dem som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal formodes å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II som 

omfattes av disse standardene eller deler av dem. 

Artikkel 15 

EU-samsvarserklæring 

1.  EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II 

er oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen fastsatt i vedlegg IX, skal inneholde elementene angitt i de 

relevante modulene fastsatt i vedlegg IV, VI, VII og VIII og skal oppdateres jevnlig. Den skal oversettes til det eller de 

språkene som kreves av den medlemsstaten der PVU-et bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet. 

3.  Dersom PVU-et omfattes av flere enn én unionsrettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, skal det utarbeides en 

enkelt EU-samsvarserklæring for alle disse unionsrettsaktene. Erklæringen skal angi hvilke unionsrettsakter den gjelder, 

herunder henvisninger til hvor de er kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at PVU-et er i samsvar med kravene i denne 

forordning. 

Artikkel 16 

Allmenne prinsipper for CE-merkingen 

CE-merkingen er underlagt de allmenne prinsippene i artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 17 

Regler og vilkår for påføring av CE-merkingen 

1.  CE-merkingen skal påføres PVU-et på en slik måte at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes. Dersom PVU-ets art 

gjør at dette ikke er mulig eller hensiktsmessig, skal den påføres emballasjen og dokumentene som ledsager PVU-et. 

2.  CE-merkingen skal påføres før PVU-et bringes i omsetning. 

3.  Når det gjelder PVU i kategori III, skal CE-merkingen ledsages av identifikasjonsnummeret til det meldte organet som 

deltar i framgangsmåten fastsatt i vedlegg VII eller VIII. 

Det meldte organets identifikasjonsnummer skal påføres av organet selv eller av produsenten eller dennes representant etter 

organets anvisning. 

4.  CE-merkingen og, eventuelt, det meldte organets identifikasjonsnummer kan etterfølges av et piktogram eller annen 

merking som angir den risikoen som PVU-et skal beskytte mot. 

5.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger for å sikre at reglene for CE-merking anvendes korrekt, og 

treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen.  
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KAPITTEL IV 

SAMSVARSVURDERING 

Artikkel 18 

Risikokategorier for PVU 

PVU-et skal klassifiseres i samsvar med risikokategoriene i vedlegg I. 

Artikkel 19 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering som skal følges for hver risikokategori angitt i vedlegg I, er som følger: 

a)  Kategori I: Intern produksjonskontroll (modul A) som fastsatt i vedlegg IV. 

b)  Kategori II: EU-typeprøving (modul B) som fastsatt i vedlegg V, etterfulgt av typesamsvar basert på intern produksjons-

kontroll (modul C) som fastsatt i vedlegg VI. 

c)  Kategori III: EU-typeprøving (modul B) som fastsatt i vedlegg V og en av følgende: 

i)  Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåkede produktkontroller med ujevne mellomrom 

(modul C2) som fastsatt i vedlegg VII. 

ii)  Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen (modul D) som fastsatt i vedlegg VIII. 

 For PVU som er produsert i ett eksemplar for å passe til en enkelt bruker, og som er klassifisert i samsvar med kategori III, 

kan unntaksvis framgangsmåten i bokstav b) følges. 

KAPITTEL V 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 20 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre sam-

svarsvurdering som tredjemann i henhold til denne forordning. 

Artikkel 21 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som skal ha ansvaret for å opprette og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder samsvar 

med artikkel 26. 

2.  Medlemsstatene kan beslutte at vurdering og tilsyn som omhandlet i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som definert i forordning (EF) nr. 765/2008, i samsvar med bestemmelsene i samme forordning. 

3.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte overlater vurderingen, meldingen eller tilsynet nevnt i nr. 1 i 

denne artikkel til et organ som ikke er offentlig, skal dette organet være et rettssubjekt og være tilsvarende underlagt kravene i 

artikkel 22. I tillegg skal organet ha vedtatt tiltak for å dekke erstatningsansvar som oppstår som følge av dets virksomhet. 

4.  Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvar for de oppgaver som utføres av organet nevnt i nr. 3.  
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Artikkel 22 

Krav til meldermyndigheter 

1.  En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det ikke oppstår interessekonflikter med samsvars-

vurderingsorganer. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på en slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens 

virksomhet. 

3.  En meldermyndighet skal organiseres slik at alle beslutninger knyttet til melding av et samsvarsvurderingsorgan treffes av 

andre kvalifiserte personer enn dem som har foretatt vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utøve noen virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utøver, eller yte 

rådgivningstjenester på kommersielt eller konkurransemessig grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha tilstrekkelig med kvalifisert personale til rådighet til å kunne utføre sine oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. 

Artikkel 23 

Meldermyndigheters opplysningsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine framgangsmåter for vurdering og melding av samsvars-

vurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, samt om eventuelle endringer av disse framgangsmåtene. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 24 

Krav til meldte organer 

1.  I forbindelse med melding skal et samsvarsvurderingsorgan oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til en medlemsstats nasjonale lovgivning og være en juridisk person. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjemannsorgan som er uavhengig av organisasjonen eller PVU-et det 

vurderer. 

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i utforming, produksjon, 

levering, montering, bruk eller vedlikehold av PVU som organet vurderer, kan anses som et slikt organ, forutsatt at det påvises 

at organet er uavhengig, og at det ikke foreligger interessekonflikter. 

4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personale som har ansvaret for å utføre samsvarsvurderingene, skal 

ikke være formgiver, produsent, leverandør, installatør, kjøper, eier eller vedlikeholder av PVU-et de vurderer, og heller ikke 

være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke hindre bruk av vurdert PVU som er nødvendig for samsvars-

vurderingsorganets virksomhet, eller bruk av slikt PVU for personlige formål. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personale som har ansvaret for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke 

delta direkte i utforming, produksjon, markedsføring, bruk eller vedlikehold av PVU, og heller ikke representere parter som 

deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i virksomhet som kan påvirke deres uavhengighet eller integritet i forbindelse med 

den samsvarsvurderingsvirksomheten de er meldt for. Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganer skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, 

objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvarsvurderingsvirksomhet.  
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5.  Samsvarsvurderingsorganer og deres personale skal utøve sin samsvarsvurderingsvirksomhet med den største faglige 

integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for 

press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan påvirke deres skjønn eller resultatene av deres samsvars-

vurderingsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller grupper av personer som berøres av resultatene av denne virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle samsvarsvurderingsoppgaver som det er tildelt i samsvar med vedlegg 

V, VII og VIII, og som det er meldt for, uansett om disse oppgavene utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets 

vegne og ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type PVU som det er 

meldt for, ha til rådighet tilstrekkelig med 

a)  nødvendig personale med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingsoppgavene, 

b)  nødvendige beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse 

framgangsmåtene. Organet skal ha egnede prinsipper og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører som et 

meldt organ, og annen virksomhet, 

c)  nødvendige framgangsmåter for utførelse av virksomheten, som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor 

det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle personlige utstyrets teknologi og om produksjons-

prosessens art er masse- eller serieproduksjon. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderingen, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr eller alle nødvendige anlegg. 

7.  Personale med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som dekker all samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsorganet er 

meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for vurderingene de utfører, og den nødvendige myndighet til å utføre 

disse vurderingene, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II, gjeldende 

harmoniserte standarder og relevante bestemmelser i Unionens harmoniseringsregelverk og i nasjonal lovgivning, 

d)  den nødvendige evnen til å utarbeide sertifikater, protokoller og rapporter som viser at vurderingene er foretatt. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres øverste ledelse og personalet som er ansvarlig for å foreta 

samsvarsvurderingene, er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og til personale med ansvar for å foreta samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antallet vurderinger som er foretatt, eller av resultatet av vurderingene. 

9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring med mindre staten er ansvarlig i henhold til nasjonal lovgivning 

eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen. 

10.  Samsvarsvurderingsorganets personale skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter når 

de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg V, VII og VIII, eller enhver internrettslig bestemmelse som gir dem virkning, 

unntatt overfor vedkommende myndigheter i den medlemsstaten der det utøver sin virksomhet. Eiendomsretten skal vernes. 

11.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at deres personale med ansvar for å foreta samsvarsvurderinger blir 

underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer opprettet i 

henhold til artikkel 36, og skal anvende de forvaltningsvedtak og dokumenter som er resultatet av denne gruppens arbeid, som 

generelle retningslinjer.  
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Artikkel 25 

Formodning om samsvar for meldte organer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det oppfyller kriteriene fastsatt i relevante harmoniserte standarder eller deler av 

slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det formodes å oppfylle kravene i artikkel 

24 i den utstrekning de gjeldende harmoniserte standardene omfatter disse kravene. 

Artikkel 26 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et 

datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 24, og underrette melder-

myndigheten om dette. 

2.  Det meldte organet skal påta seg det fulle ansvaret for de oppgavene som utføres av underleverandører eller datterforetak, 

uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4.  Meldte organer skal kunne stille til rådighet for meldermyndigheten de relevante dokumenter om vurderingen av 

underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de oppgaver de har utført i henhold til vedlegg V, VII og VIII. 

Artikkel 27 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal inngi en søknad om melding til meldermyndigheten i den medlemsstaten der det er 

opprettet. 

2.  Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de samsvars-

vurderingsmodulene og det PVU-et som organet hevder å være kompetent for, samt eventuelt et akkrediteringsbevis utstedt av 

et nasjonalt akkrediteringsorgan som bekrefter at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i artikkel 24. 

3.  Dersom samsvarsvurderingsorganet ikke kan framlegge et akkrediteringsbevis, skal det gi meldermyndigheten all 

dokumentasjon som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne og føre regelmessig tilsyn med at organet oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 24. 

Artikkel 28 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan bare melde samsvarsvurderingsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 24. 

2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomheten, samsvarsvurderingsmodulen 

eller -modulene og det berørte PVU-et, samt relevant attestasjon på kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis som nevnt i artikkel 27 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

ordningene som er innført for å sikre at det vil bli ført regelmessig tilsyn med organet, og at organet fortsatt vil oppfylle kravene 

i artikkel 24.  
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5.  Vedkommende organ kan utøve virksomhet som meldt organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene 

ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker for en melding der det er benyttet et akkrediteringsbevis, eller innen to 

måneder for melding der det ikke er benyttet et slikt bevis. 

Bare et slikt organ anses som et meldt organ i henhold til denne forordning. 

6.  Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endringer 

av meldingen. 

Artikkel 29 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele et meldt organ et identifikasjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organene som er meldt i henhold til denne forordning, herunder identifi-

kasjonsnumrene de har fått tildelt, og den virksomheten de er meldt for. 

Kommisjonen skal påse at listen holdes oppdatert. 

Artikkel 30 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i 

artikkel 24, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal meldermyndigheten begrense, midlertidig oppheve eller trekke 

tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. Den skal 

umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av en melding eller dersom det meldte organet har opphørt 

med sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et 

annet meldt organ eller blir gjort tilgjengelig for de ansvarlige meldermyndighetene og markedstilsynsmyndighetene på deres 

anmodning. 

Artikkel 31 

Tvil om meldte organers kompetanse 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

kompetansen til et meldt organ, eller tvil om hvorvidt et meldt organ fortsatt oppfyller de kravene og det ansvaret det er 

underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for meldingen eller 

opprettholdelsen av det berørte meldte organets kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger som den innhenter under sine undersøkelser, behandles fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som pålegger meldermedlemsstaten å treffe nødvendige korrigerende 

tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 44 nr. 2.  
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Artikkel 32 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal foreta samsvarsvurderinger etter framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg V, VII og 

VIII. 

2.  Samsvarsvurderingene skal foretas på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges 

unødige byrder. Samsvarsvurderingsorganene skal utøve sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i 

hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle personlige verneutstyrets teknologi og 

om produksjonsprosessens art er masse- eller serieproduksjon. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av strenghet og det vernenivået som kreves for at PVU-et skal være i 

samsvar med denne forordning. 

3.  Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har oppfylt de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg II eller tilsvarende harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer 

egnede korrigerende tiltak, og skal ikke utstede et sertifikat eller beslutning om godkjenning. 

4.  Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av samsvar etter utstedelsen av et sertifikat eller en beslutning om 

godkjenning finner at et PVU ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at produsenten treffer egnede korrigerende 

tiltak, og skal om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet eller beslutningen om godkjenning. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkning, skal det meldte organet 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake eventuelle sertifikater eller beslutninger om godkjenning, alt etter hva som er 

hensiktsmessig. 

Artikkel 33 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Meldte organer skal sørge for at det er åpen og tilgjengelig adgang til å klage på deres beslutninger. 

Artikkel 34 

Meldte organers opplysningsplikt 

1.  Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om 

a)  alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av et sertifikat eller en beslutning om 

godkjenning, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkårene for melding, 

c)  alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene vedrørende opplysninger om samsvarsvurderings-

virksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utøvd innenfor rammen av deres melding, og all annen virksomhet 

som er utøvd, herunder grensekryssende virksomhet og underleveranser. 

2.  Meldte organer skal gi de andre organene som er meldt i henhold til denne forordning, og som foretar tilsvarende former 

for samsvarsvurdering av den samme PVU-typen, alle relevante opplysninger om spørsmål knyttet til negative og, på 

anmodning, positive resultater av samsvarsvurderinger. 

Artikkel 35 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfaringsutveksling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter med ansvar 

for meldingspolitikken.  
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Artikkel 36 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til denne forordning, 

blir iverksatt og forvaltet på en hensiktsmessig måte i form av en sektorgruppe av meldte organer. 

Meldte organer skal delta i arbeidet til denne gruppen, enten direkte eller gjennom utpekte representanter. 

KAPITTEL VI 

TILSYN MED UNIONSMARKEDET, KONTROLL AV PVU SOM INNFØRES PÅ UNIONSMARKEDET, OG 

UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 37 

Tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av PVU som innføres på unionsmarkedet 

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på PVU som omfattes av artikkel 2 nr. 1 i 

denne forordning. 

Artikkel 38 

Framgangsmåte på nasjonalt plan for å håndtere PVU som utgjør en risiko 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i en medlemsstat har tilstrekkelig grunn til å anta at PVU som omfattes av denne 

forordning, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet, skal de foreta en vurdering av det berørte PVU-et som 

omfatter alle relevante krav fastsatt i denne forordning. De berørte markedsdeltakerne skal ved behov samarbeide med 

markedstilsynsmyndighetene for dette formål. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med vurderingen nevnt i første ledd finner at PVU-et ikke er i samsvar med 

kravene i denne forordning, skal de omgående kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede korrigerende tiltak for 

å bringe PVU-et i samsvar med disse kravene, for å trekke det tilbake fra markedet eller for å tilbakekalle det innen en rimelig 

frist som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette vedkommende meldte organ om dette. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale territorium, 

skal de underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de tiltakene de har pålagt 

markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende tiltak treffes med hensyn til alt berørt PVU som denne har gjort 

tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4.  Dersom vedkommende markedsdeltaker ikke treffer egnede korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet ledd, skal 

markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøringen av PVU-et på 

deres nasjonale marked, trekke det tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle det. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om disse tiltakene.  
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5.  Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd skal omfatte alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er 

nødvendige for å identifisere PVU som ikke oppfyller kravene, PVU-ets opprinnelse, arten av det påståtte manglende samsvaret 

og hvilken risiko som er involvert, arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet, og de argumentene som den 

berørte markedsdeltakeren har framsatt. Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det manglende samsvaret skyldes 

a)  at PVU-et ikke oppfyller kravene med hensyn til menneskers helse eller sikkerhet, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 14, og som danner grunnlag for en samsvarsformodning. 

6.  Andre medlemsstater enn den som har innledet framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha 

om det berørte PVU-ets manglende samsvar, og eventuelle innvendinger de måtte ha mot det nasjonale tiltaket som er truffet. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd ikke er kommet innvendinger fra 

enten en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal tiltaket anses som 

berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede begrensende tiltak med hensyn til det berørte PVU-et, f.eks. at 

det trekkes tilbake fra markedet. 

Artikkel 39 

Unionsframgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 38 nr. 3 og 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen mener at et nasjonalt tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. 

Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av denne vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om det 

nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller de berørte 

markedsdeltakerne om beslutningen. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal alle medlemsstater treffe nødvendige tiltak for å sikre at PVU-et 

som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra deres marked, og underrette Kommisjonen om dette. Dersom det nasjonale 

tiltaket anses som uberettiget, skal den berørte medlemsstaten trekke tiltaket tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og PVU-ets manglende samsvar tilskrives mangler ved de 

harmoniserte standardene nevnt i artikkel 38 nr. 5 bokstav b) i denne forordning, skal Kommisjonen anvende framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012. 

Artikkel 40 

PVU som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko 

1.  Når en medlemsstat etter å ha foretatt en vurdering i henhold til artikkel 38 nr. 1 finner at PVU som er i samsvar med 

denne forordning, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet, skal den kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer 

alle egnede tiltak for å sikre at det berørte PVU-et ikke lenger utgjør noen risiko når det bringes i omsetning, for å trekke det 

tilbake fra markedet eller for å tilbakekalle det innen en rimelig frist som medlemsstaten fastsetter ut fra risikoens art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak treffes med hensyn til alt berørt PVU som den har gjort tilgjengelig på 

unionsmarkedet. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene. Underretningen skal inneholde 

alle tilgjengelige opplysninger, særlig data som er nødvendige for å kunne identifisere det berørte PVU-et, dets opprinnelse og 

omsetningskjede, den risiko PVU-et utgjør og varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet.  
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4.  Kommisjonen skal umiddelbart innlede samråd med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen treffe 

beslutning gjennom gjennomføringsrettsakter om hvorvidt tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå egnede 

tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 44 nr. 3. 

I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til vern av menneskers helse og sikkerhet skal Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning etter framgangsmåten nevnt i artikkel 44 nr. 4. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne om beslutningen. 

Artikkel 41 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 38 skal en medlemsstat pålegge den berørte markedsdeltakeren å bringe det manglende 

samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår et av følgende tilfeller: 

a)  CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 eller artikkel 17 i denne forordning. 

b)  CE-merkingen er ikke påført. 

c)  Identifikasjonsnummeret til det meldte organet som har deltatt i produksjonskontrollen, er påført i strid med artikkel 17 

eller er ikke påført. 

d)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet eller er ikke utarbeidet på riktig måte. 

e)  Den tekniske dokumentasjonen er enten utilgjengelig eller ufullstendig. 

f)  Opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 6 eller artikkel 10 nr. 3 mangler, er uriktige eller ufullstendige. 

g)  Eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 8 eller 10 er ikke oppfylt. 

2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring av PVU-et på markedet eller påse at det tilbakekalles eller trekkes tilbake fra markedet. 

KAPITTEL VII 

DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOMFØRINGSRETTSAKTER 

Artikkel 42 

Delegert myndighet 

1.  For å ta hensyn til teknisk utvikling og kunnskap eller ny vitenskapelig dokumentasjon når det gjelder kategorien for en 

særskilt risiko, skal Kommisjonen få myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 43 for å endre vedlegg I 

ved å reklassifisere risikoen fra en kategori til en annen. 

2.  En medlemstat som har betenkeligheter med hensyn til klassifiseringen av en risiko i en bestemt risikokategori nevnt i 

vedlegg I, skal umiddelbart underrette Kommisjonen om sine betenkeligheter og begrunne dem. 

3.  Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den foreta en grundig vurdering av de risikoene som krever reklassifise-

ring, og følgene av en slik reklassifisering.  
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Artikkel 43 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 42 gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 21. april 

2018. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utløpet av femårsperioden. 

Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller 

Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

Det er særlig viktig at Kommisjonen følger sin vanlige praksis og rådfører seg med eksperter, herunder eksperter fra 

medlemsstatene, før den vedtar disse delegerte rettsaktene. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 42 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

virkning dagen etter at beslutningen er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  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 42 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller 

dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer 

til å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 44 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

5.  Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen i enhver sak der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til forordning 

(EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan dessuten i samsvar med sin forretningsorden undersøke ethvert annet spørsmål om anvendelsen av denne 

forordning som reises enten av komiteens leder eller av en medlemsstats representant. 

KAPITTEL VIII 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 45 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved markedsdeltakeres overtredelse av bestemmelsene i denne 

forordning. Disse reglene kan omfatte strafferettslige sanksjoner for alvorlige overtredelser. 
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De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse reglene innen 21. mars 2018 og skal umiddelbart underrette den om 

eventuelle senere endringer som berører dem. 

2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at deres regler for sanksjoner ved markedsdeltakeres 

overtredelse av bestemmelsene i denne forordning, håndheves. 

Artikkel 46 

Oppheving 

Direktiv 89/686/EØF oppheves med virkning fra 21. april 2018. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg X. 

Artikkel 47 

Overgangsbestemmelser 

1.  Med forbehold for nr. 2 skal medlemsstatene ikke hindre at produkter som omfattes av og er i samsvar med direktiv 

89/686/EØF, og som bringes i omsetning før 21. april 2019, gjøres tilgjengelig på markedet. 

2.  EF-typeprøvingssertifikater og beslutninger om godkjenning utstedt i henhold til direktiv 89/686/EØF skal være gyldige 

fram til 21. april 2023 med mindre de utløper før den datoen. 

Artikkel 48 

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 21. april 2018, med unntak av: 

a)  artikkel 20–36 og artikkel 44, som får anvendelse fra 21. oktober 2016, 

b)  artikkel 45 nr. 1, som får anvendelse fra 21. mars 2018, 

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

Utferdiget i Strasbourg 9. mars 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ J.A. HENNIS-PLASSCHAERT 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

Risikokategorier for PVU 

I dette vedlegg fastsettes de risikokategoriene som PVU-et skal beskytte brukerne mot. 

Kategori I 

Kategori I omfatter utelukkende følgende minimale risikoer: 

a)  overflatisk mekanisk skade, 

b)  kontakt med svake rengjøringsmidler eller langvarig kontakt med vann, 

c)  kontakt med overflater som ikke er varmere enn 50 °C, 

d)  øyeskade som følge av eksponering for sollys (men ikke fra å observere solen), 

e)  værforhold som ikke er ekstreme. 

Kategori II 

Kategori II omfatter andre risikoer enn dem som er oppført i kategori I og III. 

Kategori III 

Kategori III omfatter utelukkende risikoer som kan ha meget alvorlige konsekvenser som dødsfall eller irreversible helseskader 

knyttet til følgende: 

a)  helseskadelige stoffer og stoffblandinger, 

b)  atmosfærer med oksygenmangel, 

c)  skadelige biologiske agenser, 

d)  ioniserende stråling, 

e)  omgivelser med høy temperatur med virkninger som kan sammenlignes med en lufttemperatur på 100 °C eller høyere, 

f)  omgivelser med lav temperatur med virkninger som kan sammenlignes med en lufttemperatur på – 50 °C eller lavere, 

g)  fall fra høyder, 

h)  elektrisk støt og arbeid med spenning, 

i)  drukning, 

j)  kuttskader fra håndholdt motorsag, 

k)  høytrykksstråler, 

l)  skuddskader eller knivstikk, 

m)  skadelig støy. 

 _____  
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VEDLEGG II 

GRUNNLEGGENDE HELSE- OG SIKKERHETSKRAV 

INNLEDENDE MERKNADER 

1.  De grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i denne forordning er bindende. 

2.  Forpliktelser knyttet til grunnleggende helse- og sikkerhetskrav får bare anvendelse når den risikoen som det berørte 

PVU-et skal beskytte mot, er til stede. 

3.  De grunnleggende helse- og sikkerhetskravene skal forstås og brukes på en slik måte at det tas hensyn til dagens 

teknologiske nivå og gjeldende praksis på utformings- og produksjonstidspunktet, samt at det tas tekniske og 

økonomiske hensyn som sikrer høy grad av vernenivå for helse og sikkerhet. 

4.  Produsenten skal foreta en risikovurdering for å identifisere de risikoene som gjelder for vedkommendes PVU. 

Produsenten skal deretter utforme og produsere utstyret under hensyn til nevnte vurdering. 

5.  Ved utforming og produksjon av PVU-et og ved utarbeiding av bruksanvisningen skal produsenten ikke bare ta i 

betraktning PVU-ets tiltenkte bruk, men også annen bruk som med rimelighet kan forutses. Andre personers helse og 

sikkerhet skal sikres når det er relevant. 

1.  GENERELLE KRAV TIL ALT PVU 

PVU skal gi tilstrekkelig beskyttelse mot de risikoene det er beregnet på å beskytte mot. 

1.1.  Utformingsprinsipper 

1.1.1.  Ergonomi 

PVU skal være utformet og produsert slik at brukeren under forutsigbare, tiltenkte bruksforhold kan utøve den 

risikofylte virksomheten på normal måte og samtidig få et høyest mulig vernenivå. 

1.1.2.  Vernenivåer og verneklasser 

1.1.2.1.  Høyest mulig vernenivå 

Det høyest mulige vernenivået som det skal tas hensyn til i utformingen, er det nivået som ikke kan overskrides uten 

at den ufrihet det medfører å bære PVU-et, ville hindre effektiv bruk av utstyret i det tidsrommet brukeren utsettes for 

risiko, eller hindre at aktiviteten utøves på normal måte. 

1.1.2.2.  Verneklasser for ulike risikonivåer 

Dersom ulike forventede bruksforhold gjør det mulig å skjelne mellom flere nivåer av den samme risikoen, må det tas 

hensyn til egnede verneklasser når PVU-et utformes. 

1.2.  Sikkert PVU 

1.2.1.  Fravær av iboende risikoer og andre ulemper 

PVU skal utformes og produseres slik at det ikke gir opphav til risikoer eller andre ulemper under forventede 

bruksforhold.  
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1.2.1.1.  Egnede materialer 

De materialene som PVU-et lages av, herunder eventuelle nedbrytingsprodukter, skal ikke ha skadelig virkning på 

brukernes helse og sikkerhet. 

1.2.1.2.  Tilfredsstillende overflate på alle deler av PVU som kommer i berøring med brukeren 

Alle PVU-deler som kommer eller kan komme i berøring med brukeren når utstyret bæres, skal være frie for ujevne 

overflater, skarpe kanter, skarpe spisser og lignende som kan medføre unødig irritasjon eller skader. 

1.2.1.3.  Største tillatte hindring for brukeren 

PVU skal i minst mulig grad hindre oppgaver som skal utføres, stillinger som skal inntas, og sanseinntrykk. Bruken av 

PVU-et skal dessuten ikke medføre bevegelser som kan sette brukeren i fare. 

1.3.  Komfort og nytte 

1.3.1.  Tilpasning av PVU-et til brukerens fysikk 

PVU-et skal utformes og produseres slik at det lett kan tas på og holder seg på plass i den forventede bruksperioden, 

samtidig som det tas hensyn til omgivelsesfaktorer, den aktiviteten som skal utøves og de stillingene som skal inntas. 

Det skal for dette formål være mulig å tilpasse PVU-et til brukerens fysikk med alle tjenlige midler, f.eks. med egnede 

tilpasnings- og festesystemer eller ved at utstyret leveres i et tilstrekkelig antall størrelser. 

1.3.2.  Vekt og slitestyrke 

PVU-et skal være så lett som mulig uten at det går på bekostning av utstyrets slitestyrke og effektivitet. 

PVU-et skal oppfylle de særlige tilleggskravene for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot de risikoene det er beregnet på 

og kunne motstå miljøfaktorer under forventede bruksforhold. 

1.3.3.  Nødvendige kombinasjonsmuligheter for ulike PVU-typer som er beregnet på å brukes samtidig 

Dersom den samme produsenten bringer flere utstyrsmodeller av ulike typer i omsetning for å sikre at tilgrensende 

deler av kroppen beskyttes samtidig, skal disse kunne kombineres. 

1.3.4.  Vernetøy som inneholder avtakbare beskyttere 

Vernetøy som inneholder avtakbare beskyttere, utgjør PVU og skal vurderes som en kombinasjon i framgangsmåter 

for samsvarsvurdering. 

1.4.  Produsentens bruksanvisning og opplysninger 

I tillegg til produsentens navn og adresse skal bruksanvisningen, som skal leveres sammen med PVU-et, inneholde 

alle relevante opplysninger om følgende: 

a)  anvisninger om lagring, bruk, rengjøring, vedlikehold, ettersyn og desinfisering. De produktene produsentene 

anbefaler til rengjøring, vedlikehold eller desinfisering, skal ikke ha skadelig virkning på PVU-et eller brukeren 

når de brukes i samsvar med den relevante bruksanvisningen, 

b)  ytelse slik den er registrert i relevante tekniske prøvinger for å kontrollere PVU-ets vernenivåer eller verneklasser,  
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c)  eventuelt hvilket tilleggsutstyr som kan brukes sammen med PVU-et, og hvilke egenskaper egnede reservedeler 

skal ha, 

d)  eventuelt hvilke verneklasser som egner seg for forskjellige risikonivåer og de bruksbegrensningene som svarer til 

disse, 

e)  eventuelt holdbarhetsmåneden, -året eller -perioden for PVU-et eller dets komponenter, 

f)  eventuelt hvilken emballasje som egner seg til transport, 

g)  betydningen av eventuell merking (se nr. 2.12), 

h)  risikoen PVU-et er utformet for å beskytte mot, 

i)  henvisningen til denne forordning og, eventuelt, henvisningene til annet unionsregelverk om harmonisering, 

j)  navn, adresse og identifikasjonsnummer til den eller de meldte organer som har deltatt i samsvarsvurderingen av 

PVU-et, 

k)  henvisninger til den eller de relevante harmoniserte standardene som er benyttet, herunder standarden(e)s dato, 

eller henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner som er brukt, 

l)  internettadressen der det er tilgang til EU-samsvarserklæringen. 

Opplysningene nevnt i bokstav i), j), k) og l) trenger ikke å inngå i produsentens bruksanvisning dersom EU-sam-

svarserklæringen følger med PVU-et. 

2.  TILLEGGSKRAV SOM ER FELLES FOR FLERE TYPER PVU 

2.1.  PVU med tilpasningssystemer 

Dersom PVU-et har tilpasningssystemer, skal disse være utformet og produsert slik at de etter tilpasning ikke utilsiktet 

kan løsne under forventede bruksforhold. 

2.2.  PVU som omslutter de delene av kroppen som skal beskyttes 

PVU-et skal utformes og produseres slik at svetting som oppstår ved bruk av utstyret, minimeres. I motsatt fall skal 

det være utstyrt med innretninger som absorberer svette. 

2.3.  PVU for ansiktet, øynene og luftveiene 

PVU-et skal i minst mulig grad begrense brukerens ansikt, øyne, synsfelt eller luftveier. 

Skjermene på disse typene PVU skal ha en slik grad av optisk nøytralitet som er forenlig med graden av nøyaktighet i 

og varigheten av den aktiviteten brukeren skal utføre. 

Om nødvendig skal slikt PVU behandles eller utstyres med midler for å hindre dugg. 

PVU-modeller som er beregnet på brukere som trenger synskorreksjon, skal kunne brukes sammen med briller eller 

kontaktlinser. 

2.4.  PVU som er utsatt for aldring 

Dersom det er kjent at ytelsen til nytt PVU kan påvirkes vesentlig av aldring, skal produksjonsmåned og -år og/eller, 

om mulig, holdbarhetsmåned og -år påføres hvert PVU-eksemplar som bringes i omsetning, og på emballasjen, på en 

slik måte at det ikke kan misforstås eller fjernes. 

Dersom produsenten ikke kan opplyse et foretak om PVU-ets levetid, skal bruksanvisningen fra produsenten 

inneholde alle nødvendige opplysninger som gjør kjøperen eller brukeren i stand til å fastsette en rimelig holdbar-

hetsmåned og -år ut fra modellens kvalitet, lagringsforhold, bruk, rengjøring, ettersyn og vedlikehold.  
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Dersom aldring grunnet periodisk bruk av en rengjøringsmetode anbefalt av produsenten sannsynligvis vil forårsake 

en merkbar og hurtig forringelse av PVU-ets ytelse, skal produsenten om mulig påføre hvert PVU-eksemplar som 

bringes i omsetning, en merking som viser hvor mange ganger utstyret kan rengjøres på denne måten før det må 

etterses eller kasseres. Dersom denne merkingen ikke påføres, skal produsenten angi disse opplysningene i bruks-

anvisningen. 

2.5.  PVU som kan sette seg fast under bruk 

Dersom de forventede bruksforholdene i særlig grad medfører en risiko for at PVU-et setter seg fast i en gjenstand i 

bevegelse og dermed setter brukeren i fare, skal PVU-et utformes og produseres slik at en bestanddel faller av eller 

går i stykker slik at faren avverges. 

2.6.  PVU som skal brukes i potensielt eksplosive omgivelser 

PVU som er beregnet til bruk i potensielt eksplosive omgivelser, skal utformes og produseres slik at det ikke kan være 

kilde til en lysbue eller gnist forårsaket av elektrisitet, elektrostatiske ladninger eller et slag som kan føre til antenning 

av en eksplosiv stoffblanding. 

2.7.  PVU som er beregnet på bruk ved hurtig inngripen eller på å kunne tas på eller av så hurtig som mulig 

Disse PVU-typene skal være utformet og produsert slik at de kan tas på og av så raskt som mulig. 

Dersom PVU-et inneholder festesystemer slik at det kan holdes i riktig stilling på brukeren eller fjernes, skal disse 

innretningene kunne betjenes raskt og enkelt. 

2.8.  PVU til bruk i meget farlige situasjoner 

Bruksanvisningen som produsenten leverer sammen med PVU-et til bruk i meget farlige situasjoner, skal særlig 

inneholde informasjon beregnet på kompetente personer som har fått opplæring og er kvalifiserte til å tolke dem og 

sørge for at brukeren følger dem. 

Bruksanvisningen skal dessuten beskrive framgangsmåten for å verifisere at PVU-et er riktig tilpasset, og at det virker 

når brukeren har det på seg. 

Når PVU-et inneholder en alarm som utløses når normalt vernenivå ikke er oppnådd, skal alarmen være utformet og 

plassert slik at den kan oppfattes av brukeren under forventede bruksforhold. 

2.9.  PVU som inneholder komponenter som kan tilpasses eller fjernes av brukeren 

Dersom PVU-et inneholder komponenter som kan festes, tilpasses eller byttes ut av brukeren, skal disse delene 

utformes og produseres slik at de lett kan festes, tilpasses eller fjernes uten verktøy. 

2.10.  PVU som kan koples til eksternt tilleggsutstyr 

Dersom PVU-et omfatter et system som gjør at det kan koples til annet tilleggsutstyr, skal festeinnretningen være 

utformet og produsert slik at den bare kan monteres på riktig utstyr. 

2.11.  PVU med et væskesirkulasjonssystem 

Dersom PVU-et har et væskesirkulasjonssystem, skal dette systemet velges eller være utformet og plassert slik at 

væsken i tilstrekkelig grad skiftes ut nær hele den delen av kroppen som skal beskyttes, uavhengig av brukerens 

aktivitet, stilling eller bevegelser under forventede bruksforhold.  
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2.12.  PVU som har én eller flere identifikasjons- eller kjennemerker som direkte eller indirekte angår helse og sikkerhet. 

Dersom PVU-et har én eller flere identifikasjons- eller kjennemerker som direkte eller indirekte angår helse og 

sikkerhet, skal disse om mulig være harmoniserte piktogrammer eller ideogrammer. De skal være fullt synlige og 

leselige gjennom hele PVU-ets forventede levetid. Disse merkingene skal dessuten være fullstendige, nøyaktige og 

forståelige for å unngå eventuelle misforståelser. Særlig når merkingene inneholder ord eller setninger, skal sistnevnte 

skrives på et språk som lett kan forstås av forbrukere og andre sluttbrukere, som fastsatt av medlemsstaten der PVU-et 

er gjort tilgjengelig på markedet. 

Når PVU-et er for lite til at alle eller deler av den nødvendige merkingen kan påføres, skal de relevante opplysningene 

angis på emballasjen og i produsentens bruksanvisning. 

2.13.  PVU som visuelt varsler om brukerens tilstedeværelse 

PVU beregnet på forutsigbare bruksforhold der brukerens tilstedeværelse skal kunne varsles visuelt og enkeltvis, skal 

ha én (eller flere) hensiktsmessig plasserte lyskilder eller reflekser med tilstrekkelig lysstyrke og skal være godt synlig 

og ha gode fargeegenskaper. 

2.14.  PVU som beskytter mot flere risikoer 

PVU som er beregnet på å beskytte brukeren mot flere risikoer som kan oppstå samtidig, skal være utformet og 

produsert på en slik måte at det særlig oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene til hver og en av disse 

risikoene. 

3.  TILLEGGSKRAV SOM GJELDER BESTEMTE RISIKOER 

3.1.  Beskyttelse mot mekaniske støt 

3.1.1.  Støt som forårsakes av gjenstander som faller eller slynges ut og av sammenstøt mellom deler av kroppen og en 

hindring 

PVU som egner seg til denne type risiko, skal være så støtdempende at det forhindrer skade, særlig som følge av 

brudd på eller inntrenging i den beskyttede kroppsdelen, i hvert fall til slagkraften når et nivå der den støtdempende 

innretningen krever så store dimensjoner eller så stor masse at det ville utelukke effektiv bruk av PVU-et i den 

forventede brukstiden. 

3.1.2.  Fall 

3.1.2.1.  Forebygging av skliulykker 

Yttersålene på vernesko som er utformet for å forhindre skliulykker, skal være utformet, produsert eller utstyrt med 

ekstra deler slik at de gir tilstrekkelig feste under hensyn til underlagets art eller tilstand. 

3.1.2.2.  Forebygging av fall fra høyder 

PVU som skal hindre fall fra høyder eller virkningene av slike fall, skal ha en sele og et festesystem som kan festes til 

et sikkert eksternt festepunkt. Det skal være utformet og produsert på en slik måte at dersom brukeren under 

forventede bruksforhold utsettes for et vertikalt fall, vil dette begrenses mest mulig for å hindre sammenstøt med 

hindringer, samtidig som bremsekraften ikke blir så stor at den fører til fysisk skade eller at en PVU-komponent åpner 

seg eller går i stykker slik at brukeren faller. 

Slikt PVU skal også sikre at brukeren etter oppbremsing holdes i riktig posisjon og eventuelt kan avvente hjelp. 

Bruksanvisningen skal særlig inneholde opplysninger om 

a)  de egenskapene som kreves for at festepunktet skal være sikkert, og den nødvendige minimumsklaringen under 

brukeren, 

b)  hvordan kroppsselen tas på og festeinnretningen festes til det sikre eksterne festepunktet på riktig måte.  
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3.1.3.  Mekanisk vibrasjon 

PVU som er utformet for å forebygge virkningene av mekaniske vibrasjoner, skal kunne sikre tilstrekkelig demping av 

skadelige vibrasjoner for den delen av kroppen som er utsatt. 

3.2.  Beskyttelse mot statisk sammenpressing av en del av kroppen 

PVU som er utformet for å beskytte en del av kroppen mot statisk sammenpressing, skal kunne dempe virkningene i 

så stor grad at det ikke oppstår alvorlig skade eller kroniske lidelser. 

3.3.  Beskyttelse mot mekaniske skader 

PVU-materialer og andre komponenter som skal beskytte hele eller en del av kroppen mot overflatiske skader, slik 

som skrubbsår, stikk, kutt eller bitt, skal velges eller utformes og bygges inn for å sikre at denne PVU-typen gir 

tilstrekkelig motstand mot skrubbsår, stikk og flenger (se også nr. 3.1) under forventede bruksforhold. 

3.4.  Beskyttelse i væsker 

3.4.1.  Forebygging av drukning 

PVU som er utformet for å forebygge drukning, skal kunne heve en bruker til overflaten så raskt som mulig uten fare 

for vedkommendes helse, selv om brukeren er utmattet eller bevisstløs etter å ha falt i en væske, og deretter holde 

personen flytende i en stilling der vedkommende kan puste i påvente av hjelp. 

PVU kan ha en helt eller delvis naturlig oppdrift, eller det kan blåses opp med gass som pumpes inn manuelt eller 

automatisk eller med munnen. 

Under forventede bruksforhold 

a)  skal PVU-et kunne motstå virkningene av væsken og miljøfaktorene som forekommer i væsken, uten at 

funksjonsdyktigheten begrenses, 

b)  skal oppblåsbart PVU kunne blåses opp raskt og fullstendig. 

Dersom særlige, forventede bruksforhold krever det, skal visse PVU-typer også oppfylle ett eller flere av følgende 

tilleggskrav: 

a)  de skal være utstyrt med alle oppblåsingsinnretningene nevnt i annet ledd og/eller en innretning for lys- eller 

lydsignal, 

b)  de skal være utstyrt med en innretning som gjør det mulig å hekte tak i kroppen slik at brukeren kan løftes ut av 

væsken, 

c)  de skal være egnet til langvarig bruk i hele den tiden aktiviteten pågår, der brukeren, eventuelt iført klær, risikerer 

å falle ned i væsken eller skal senkes ned i den. 

3.4.2.  Flytehjelpemidler 

Klær beregnet på å sikre effektiv oppdrift, i den grad den forventede bruken tilsier dette, skal være sikre når de bæres 

og gi positiv støtte i væsken. Under forventede bruksforhold skal dette personlige verneutstyret ikke begrense 

brukerens bevegelsesfrihet, men særlig gjøre vedkommende i stand til å svømme eller handle på annen måte for å 

unngå fare eller redde andre personer. 

3.5.  Beskyttelse mot skadelige virkninger av støy 

PVU beregnet på å forhindre skadelige virkninger av støy, skal kunne dempe støyen slik at eksponeringen for 

brukeren ikke overstiger grenseverdiene fastsatt ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/10/EF(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/10/EF av 6. februar 2003 om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av 

arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy) (syttende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr.1 i direktiv 89/391/EØF) 

(EUT L 42 av 15.2.2003, s. 38). 
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Hver PVU-enhet skal være merket med det støydempingsnivået det gir. Dersom dette ikke er mulig, skal merkingen 

påføres emballasjen. 

3.6.  Beskyttelse mot varme og/eller ild 

PVU som er utformet for å beskytte hele eller en del av kroppen mot virkninger av varme og/eller ild, skal ha en 

varmeisoleringsevne og mekanisk styrke som egner seg for de forventede bruksforholdene. 

3.6.1.  PVU-materialer og andre komponenter 

Materialer og andre komponenter som er beregnet på å beskytte mot stråle- og konveksjonsvarme, skal ha en passende 

transmisjonskoeffisient for innkommende varmestrøm og være så brannsikre at de utelukker enhver risiko for 

selvantenning under forventede bruksforhold. 

Dersom materialenes og komponentens utside skal være reflekterende, skal reflekteringsevnen være tilpasset styrken 

til varmestrømmen som skyldes stråling i det infrarøde området. 

Materialer og andre utstyrskomponenter beregnet på kortvarig bruk i miljøer med høy temperatur og i PVU som kan 

bli oversprøytet av varme produkter, f.eks. smeltede materialer, skal også ha tilstrekkelig varmekapasitet til å lagre det 

meste av varmen til brukeren har forlatt det farlige området og tatt av seg PVU-et. 

PVU-materialer og andre komponenter som kan bli oversprøytet av varme produkter, skal også ha tilstrekkelig evne til 

å dempe mekaniske støt (se nr. 3.1). 

PVU-materialer og andre komponenter som ved et uhell kan komme i kontakt med flammer, og materialer og andre 

komponenter som brukes i produksjon av industri- eller brannslokkingsutstyr, skal også ha et antenningspunkt og 

termisk beskyttelse eller beskyttelse mot lysbuevarme som tilsvarer den fareklassen som gjelder for de forventede 

bruksforholdene. De skal ikke smelte ved eksponering for flammer eller bidra til flammespredning. 

3.6.2.  Komplett PVU klart til bruk 

Under forventede bruksforhold 

a)  skal den varmemengden som PVU-et overfører til brukeren, være så liten at varme akkumulert ved bruk i den 

delen av kroppen som skal beskyttes, ikke under noen omstendighet når smertegrensen eller medfører helseskade, 

b)  skal PVU-et om nødvendig hindre inntrenging av væske eller damp, og det må ikke forårsake brannsår gjennom 

kontakt mellom beskyttelseslaget og brukeren. 

Dersom PVU-et er utstyrt med kjøleinnretninger som skal absorbere varmen ved fordamping av en væske eller ved 

sublimasjon av et fast stoff, skal disse være utformet slik at flyktige stoffer som frigjøres, ledes bort fra det ytre 

beskyttelseslaget og ikke mot brukeren. 

Dersom PVU-et er utstyrt med en pusteinnretning, skal denne gi nødvendig beskyttelse under forventede 

bruksforhold. 

Produsentens bruksanvisning som ledsager PVU beregnet på kortvarig bruk i omgivelser med høy temperatur, skal 

særlig inneholde alle relevante opplysninger om fastsettelse av høyeste tillatte eksponering for varme som brukeren 

kan utsettes for når varmen overføres fra utstyr brukt i samsvar med sitt formål. 

3.7.  Beskyttelse mot kulde 

PVU som er utformet for å beskytte hele eller en del av kroppen mot kulde, skal ha en varmeisoleringsevne og 

mekanisk styrke som står i forhold til de forventede bruksforholdene det er beregnet for. 

3.7.1.  PVU-materialer og andre komponenter 

Materialer og andre komponenter som er egnet til å beskytte mot kulde, skal ha en overføringskoeffisient for 

innkommende varmestrøm som er tilstrekkelig lav for de forventede bruksforholdene. Myke materialer og andre 

PVU-komponenter beregnet på bruk i omgivelser med lav temperatur, skal beholde den mykheten som kreves for 

nødvendig bevegelsesfrihet.  
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PVU-materialer og andre komponenter som kan bli oversprøytet av kalde produkter, skal også i tilstrekkelig grad 

kunne dempe mekaniske støt (se nr. 3.1). 

3.7.2.  Komplett PVU klart til bruk 

Under forventede bruksforhold får følgende krav anvendelse: 

a)  Den strømmen som overføres gjennom PVU-et til brukeren, skal være så svak at den akkumulerte kulden i løpet 

av den tiden utstyret bæres på den delen av kroppen som beskyttes, herunder fingertuppene og tærne, ikke under 

noen omstendigheter når smertegrensen eller medfører helseskade. 

b)  PVU skal i størst mulig grad hindre at væsker slik som regnvann trenger inn, og skal ikke forårsake skader på 

grunn av kontakt mellom det kalde beskyttelseslaget og brukeren. 

Dersom PVU-et er utstyrt med en pusteinnretning, skal denne gi nødvendig beskyttelse under forventede 

bruksforhold. 

Produsentens bruksanvisning som ledsager PVU beregnet på kortvarig bruk i omgivelser med lav temperatur, skal 

inneholde alle relevante opplysninger om høyeste tillatte eksponering for kulde som brukeren kan utsettes for når 

kulden overføres fra utstyret. 

3.8.  Beskyttelse mot elektrisk støt 

3.8.1.  Isolasjonsutstyr 

PVU som er utformet for å beskytte hele eller deler av kroppen mot virkningene av elektrisk strøm, skal være 

tilstrekkelig isolert mot de spenningene som brukeren kan forventes å bli utsatt for under de mest ugunstige forventede 

forhold. 

Derfor skal materialene og andre komponenter i disse PVU-typene velges eller utformes og integreres slik at de sikrer 

at den lekkasjestrømmen som måles gjennom beskyttelseslaget under forsøksvilkår med spenninger som tilsvarer dem 

som kan opptre i praksis, er begrenset mest mulig og under alle omstendigheter er under en fastsatt høyest tillatt verdi 

som tilsvarer toleranseterskelen. 

PVU-typer som bare er beregnet til bruk ved arbeid eller i aktiviteter i forbindelse med elektriske installasjoner som er 

eller kan være under spenning, skal sammen med emballasjen være påført merking som særlig viser verneklasse eller 

tilsvarende driftsspenning, serienummer og produksjonsdato. På utsiden av beskyttelseslaget til slikt PVU skal det 

også være en plass der det senere kan angis hvilken dato utstyret tas i bruk og datoen for når periodiske prøvinger eller 

inspeksjoner skal gjennomføres. 

Produsentens bruksanvisning skal særlig angi de bruksområdene som denne PVU-typen utelukkende er beregnet på, 

og arten og hyppigheten av isolasjonsprøvingene som utstyret skal underkastes i løpet av sin levetid. 

3.8.2.  Ledende utstyr 

Elektrisk ledende PVU beregnet på arbeid under høyspenning skal utformes og produseres på en slik måte at det ikke 

er noen potensialforskjell mellom brukeren og installasjonene vedkommende arbeider med. 

3.9.  Strålingsvern 

3.9.1.  Ikke-ioniserende stråling 

PVU utformet for å forebygge akutte eller kroniske øyeskader som skyldes ikke-ioniserende stråling, skal kunne 

absorbere eller reflektere mesteparten av den strålingsenergien som ligger innenfor de skadelige bølgelengdene uten å 

påvirke utilbørlig overføringen av den uskadelige delen av det synlige spektrum, evnen til å oppfatte kontraster og til å 

skille mellom farger når de forventede bruksforholdene krever det.  
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Derfor skal vernebriller utformes og produseres slik at de for hver skadelig bølge har en spektral transmittans som er 

slik at belysningens strålingsenergitetthet som kan nå brukerens øye gjennom filteret, begrenses mest mulig og ikke 

under noen omstendighet overstiger den høyest tillatte eksponeringsverdien. PVU utformet for å beskytte huden mot 

ikke-ioniserende stråling skal kunne absorbere eller reflektere mesteparten av den strålingsenergien som ligger 

innenfor de skadelige bølgelengdene. 

Dessuten skal virkningene av den strålingen som sendes ut under forventede bruksforhold, ikke medføre at brillene 

forringes eller mister sine egenskaper, og alle markedsførte eksemplarer skal være påført tallet for den vernefaktor 

som tilsvarer den spektrale fordelingskurven for deres transmittans. 

Briller som passer til samme type strålekilde, skal klassifiseres i stigende rekkefølge etter vernefaktor, og produsen-

tens bruksanvisning skal særlig angi hvordan egnet personlige verneutstyr velges, idet det tas hensyn til relevante 

bruksvilkår slik som avstand til kilden og den spektrale fordelingen av energien som stråles ut fra denne avstanden. 

Produsenten skal merke alle eksemplarer av filtrerende vernebriller med tallet for den relevante vernefaktoren. 

3.9.2.  Ioniserende stråling 

3.9.2.1.  Beskyttelse mot ytre radioaktiv forurensning 

PVU-materialer og andre komponenter utformet for å beskytte hele eller en del av kroppen mot radioaktivt støv, 

gasser, væsker eller blandinger av disse, skal velges eller utformes og integreres slik at de sikrer at dette utstyret 

effektivt forhindrer inntrenging av de forurensende stoffene under forventede bruksforhold. 

Avhengig av de forurensende stoffenes art eller tilstand kan nødvendig tetthet oppnås ved at beskyttelseslaget er 

ugjennomtrengelig og/eller ved eventuelt andre egnede midler som ventilasjons- og trykksettingssystemer som er 

utformet for å forhindre at de forurensende stoffene kastes tilbake. 

PVU skal etter rensing kunne brukes på nytt i den forventede levetiden for denne typen utstyr. 

3.9.2.2.  Beskyttelse mot ytre bestråling 

PVU beregnet på å beskytte brukeren fullstendig mot ytre bestråling eller i det minste dempe denne i tilstrekkelig 

grad, skal bare utformes for å motvirke elektronstråling (f.eks. betastråling) eller fotonstråling (f.eks. røntgen-, 

gammastråling) med lav energi. 

Materialene og andre komponenter i disse PVU-typene skal velges eller utformes og integreres slik at brukeren 

beskyttes i den grad de forventede bruksforholdene krever det, uten at det fører til lengre eksponeringstid fordi 

brukerens bevegelser eller stillinger begrenses (se nr. 1.3.2). 

PVU skal være påført et merke som angir type og tykkelse på den eller de materialkomponentene som egner seg for 

de forventede bruksforholdene. 

3.10.  Beskyttelse mot stoffer og stoffblandinger som er helseskadelige mot farlige biologiske agenser 

3.10.1.  Åndedrettsvern 

PVU beregnet på å beskytte luftveiene skal gjøre det mulig å tilføre brukeren pusteluft når vedkommende utsettes for 

forurenset luft og/eller luft som ikke inneholder en tilstrekkelig konsentrasjon av oksygen. 

Pusteluften som brukeren mottar fra PVU-et, skal tilføres på egnet måte, for eksempel ved at den forurensede luften 

filtreres gjennom PVU-et eller ved tilførsel fra en ekstern kilde som ikke er forurenset. 

Materialene og andre komponenter i disse PVU-typene skal velges eller utformes og integreres slik at de sikrer 

nødvendig åndedrettsfunksjon og åndedrettshygiene for brukeren i det aktuelle tidsrommet utstyret skal bæres under 

forventede bruksforhold. 
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Ansiktsmaskens tetthet og trykkfallet ved innånding og, for filtreringsinnretninger, rensekapasiteten skal være slik at 

inntrenging av forurensende stoff fra en forurenset atmosfære holdes på et så lavt nivå at den ikke er skadelig for 

brukerens helse eller hygiene. 

PVU-et skal være merket med detaljerte opplysninger om de særlige egenskapene ved denne typen utstyr, som 

sammen med bruksanvisningen gjør en øvet og kvalifisert bruker i stand til å bruke PVU-et på riktig måte. 

For filtreringsinnretninger skal produsentens bruksanvisning også angi hvor lenge nye filtre kan lagres når de 

oppbevares i originalemballasjen. 

3.10.2.  Beskyttelse mot hud- og øyekontakt 

PVU beregnet på å forhindre at overflaten på hele eller en del av kroppen kommer i berøring med helseskadelige 

stoffer og stoffblandinger, eller med skadelige biologiske agenser, skal kunne forhindre inntrenging eller spredning av 

slike stoffer og stoffblandinger gjennom beskyttelseslaget under de forventede bruksforholdene som PVU-et er 

beregnet på. 

Materialene og andre komponenter i disse PVU-typene skal derfor velges eller utformes og integreres slik at de i størst 

mulig grad sikrer fullstendig tetthet, noe som vil tillate daglig bruk eventuelt over lang tid der dette er nødvendig, 

eller, dersom tetthet ikke kan oppnås, sikre en begrenset tetthet som gjør det nødvendig å begrense den tiden utstyret 

er i bruk. 

Når visse farlige stoffer eller stoffblandinger som følge av sin art og de forhold de forventes brukt under, har stor 

gjennomtrengingsevne som begrenser varigheten av den beskyttelsen det aktuelle personlige verneutstyret gir, skal 

utstyret underkastes standardprøver slik at det kan klassifiseres på grunnlag av sin ytelse. PVU som anses å være i 

samsvar med prøvespesifikasjonene, skal være utstyrt med merking som særlig viser navnene på eller, om dette ikke 

er mulig, kodene for de stoffene som brukes under prøvene, og tilsvarende standard vernetid. Produsentens bruks-

anvisning skal også særlig inneholde en forklaring på kodene (om nødvendig), en detaljert beskrivelse av standard-

prøvene og alle opplysninger som er nødvendige for å bestemme den lengste tillatte brukstiden under de forskjellige 

forventede bruksforholdene. 

3.11.  Dykkerutstyr 

Pusteutstyret skal gjøre det mulig å forsyne brukeren med en gassblanding som kan pustes inn under forventede 

bruksforhold og ved den største dykkedybden. 

Når de forventede bruksforholdene krever det, skal dykkerutstyret bestå av følgende: 

a)  en drakt som beskytter brukeren mot kulden (se nr. 3.7) og/eller det trykket som dykkedybden medfører (se 3.2), 

b)  en alarm som umiddelbart varsler brukeren om at det er i ferd med å oppstå en svikt i tilførselen av gass-

blandingen som kan pustes inn (se 2.8), 

c)  en redningsinnretning som gjør brukeren i stand til å komme opp til overflaten (se nr. 3.4.1). 

 _____  
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VEDLEGG III 

TEKNISK DOKUMENTASJON OM PVU 

Den tekniske dokumentasjonen skal angi hvilke metoder produsenten har brukt for å sikre at PVU-et oppfyller de gjeldende 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i artikkel 5 og i vedlegg II. 

Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde følgende: 

a)  en fullstendig beskrivelse av PVU-et og dets tiltenkte bruksområde, 

b)  en vurdering av de risikoene PVU-et skal beskytte mot, 

c)  en liste over de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som gjelder for PVU-et, 

d)  utformings- og produksjonstegninger samt lister over PVU-ets komponenter, delenheter og kretser, 

e)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene nevnt i bokstav d) og hvordan PVU-et fungerer, 

f)  henvisningene til de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 14 som har vært anvendt i utformingen og produksjonen av 

PVU-et. Dersom harmoniserte standarder er delvis anvendt, skal dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt. 

g)  Dersom harmoniserte standarder ikke er anvendt eller bare er delvis anvendt, beskrivelser av andre tekniske spesifikasjoner 

som er anvendt for å oppfylle de gjeldende helse- og sikkerhetskravene. 

h)  resultatene av utformingsberegninger, inspeksjoner og undersøkelser som er utført for å verifisere at PVU-et oppfyller de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene, 

i)  rapporter om prøvinger som er utført for å kontrollere at PVU-et oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene, 

og eventuelt for å fastslå gjeldende verneklasse, 

j)  en beskrivelse av de midlene produsenten har brukt i produksjonen av PVU-et for å sikre at PVU-et oppfyller 

utformingsspesifikasjonene, 

k)  en kopi av produsentens bruksanvisning og opplysningene i nr. 1.4 i vedlegg II, 

l)  for PVU som er produsert i et enkelt eksemplar for å passe til en enkelt bruker, alle nødvendige anvisninger for produksjon 

av dette PUV-et på grunnlag av den godkjente basismodellen, 

m)  for serieprodusert PVU der hver del er tilpasset til en enkelt bruker, en beskrivelse av tiltakene som produsenten skal treffe 

i løpet av monterings- og produksjonsprosessen for å sikre at hver del av PVU-et er i samsvar med den godkjente typen og 

med de gjeldene helse- og sikkerhetskravene. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

INTERN PRODUKSJONSKONTROLL 

(Modul A) 

1.  Intern produksjonskontroll er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt 

i nr. 2, 3 og 4 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte PVU-et oppfyller de gjeldende kravene i denne 

forordning. 

2.  Teknisk dokumentasjon 

Produsenten skal framlegge den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i vedlegg III. 

3.  Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at det 

produserte PVU-et er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 og oppfyller de gjeldende kravene i 

denne forordning. 

4.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

4.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt PVU som oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning. 

4.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for en PVU-modell og kunne stille den og den tekniske 

dokumentasjonen til rådighet for nasjonale myndigheter i ti år etter at PVU-et er brakt i omsetning. I EU-samsvars-

erklæringen skal det angis hvilket PVU den er utarbeidet for. 

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndigheter. 

5.  Representant 

Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av dennes representant, forutsatt at 

de er angitt i fullmakten. 

 _____  
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VEDLEGG V 

EU-TYPEPRØVING 

(Modul B) 

1.  EU-typeprøving er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker et PVUs tekniske 

utforming og kontrollerer og bekrefter at PVU-ets tekniske utforming oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning. 

2.  EU-typeprøving skal utføres ved en vurdering av egnetheten til PVU-ets tekniske utforming ved undersøkelse av den 

tekniske dokumentasjonen samt en undersøkelse av et prøveeksemplar av det komplette personlige verneutstyret 

(produksjonstype) som er representativt for den planlagte produksjonen. 

3.  Søknad om EU-typeprøving 

Produsenten skal inngi en søknad om EU-typeprøving til et valgfritt meldt organ. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen beskrevet i vedlegg III, 

d)  ett eller flere prøveeksemplarer av PVU-et som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organet 

kan anmode om flere prøveeksemplarer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre prøvingsprogrammet. For 

serieprodusert PVU der hver del er tilpasset en enkelt bruker, skal det framskaffes prøveeksemplarer som er 

representative for de ulike brukerne, og for PVU som er produsert i et enkelt eksemplar for å ta hensyn til en enkelt 

brukers særlige behov, skal det framskaffes en basismodell. 

4.  EU-typeprøving 

Det meldte organet skal 

a)  undersøke den tekniske dokumentasjonen og vurdere om PVU-ets tekniske utforming er egnet. For denne 

undersøkelsen er det ikke nødvendig å ta hensyn til bokstav j) i vedlegg III, 

b)  for serieprodusert PVU der hver del er tilpasset en enkelt bruker, undersøke beskrivelsen av tiltakene for å vurdere om 

de er egnede, 

c)  for PVU som er produsert i et enkelt eksemplar for å passe til en enkelt bruker, undersøke alle anvisninger for 

produksjon av dette PVU-et på grunnlag av den godkjente basismodellen for å vurdere om de er egnede, 

d)  verifisere at prøveeksemplaret eller -eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og 

identifisere de elementene som er utformet i samsvar med de gjeldende bestemmelsene i de relevante harmoniserte 

standardene, samt de elementene som er utformet i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner, 

e)  utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om de relevante harmoniserte 

standardene er anvendt på riktig måte, dersom produsenten har valgt å anvende løsningene i dem, 

f)  utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere, i tilfeller der løsningene i de 

relevante harmoniserte standardene ikke er anvendt, om de løsningene produsenten har valgt, herunder dem fra andre 

relevante tekniske standarder, oppfyller de tilsvarende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene og er anvendt 

korrekt.  
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5.  Vurderingsrapport 

Det meldte organet skal utarbeide en vurderingsrapport om de tiltakene som er truffet i samsvar med nr. 4, og resultatene 

av dem. Uten at det berører det meldte organets forpliktelser overfor meldermyndighetene, skal det meldte organet 

offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten bare med produsentens samtykke. 

6.  EU-typeprøvingssertifikat 

6.1.  Når typen oppfyller de gjeldende helse- og sikkerhetskravene, skal det meldte organet utstede et EU-typeprøvings-

sertifikat til produsenten. 

Gyldighetstiden til et nylig utstedt sertifikat og eventuelt til et fornyet sertifikat skal ikke overstige fem år. 

6.2.  EU-typeprøvingssertifikatet skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  det meldte organets navn og identifikasjonsnummer, 

b)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten, 

c)  identifisering av PVU-et som omfattes av sertifikatet (typenummer), 

d)  en erklæring om at PVU-typen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene, 

e)  dersom harmoniserte standarder er anvendt helt eller delvis, henvisninger til disse standardene eller deler av dem, 

f)  dersom andre tekniske spesifikasjoner er anvendt, henvisninger til dem, 

g)  eventuelt PVU-ets ytelsesnivå(er) eller verneklasse, 

h)  for PVU som er produsert i ett eksemplar for å passe til en enkelt bruker, de ulike tillatte variantene av relevante 

parametrer på grunnlag av den godkjente basismodellen, 

i)  utstedelses- og utløpsdato og eventuelt dato(er) for fornyelse, 

j)  alle vilkår knyttet til utstedelsen av sertifikatet, 

k)  for PVU i kategori III, en erklæring om at sertifikatet bare skal brukes i forbindelse med en av framgangsmåtene for 

samsvarskontroll nevnt i artikkel 19 bokstav c). 

6.3.  EU-typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg. 

6.4.  Dersom typen ikke oppfyller gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskrav, skal det meldte organet avslå å utstede et 

EF-typeprøvingssertifikat, og skal underrette søkeren om dette og gi en detaljert begrunnelse for avslaget. 

7.  Gjennomgåelse av EF-typeprøvingssertifikatet 

7.1.  Det meldte organet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente teknologiske nivå som tyder på at 

den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskrav, og skal avgjøre om slike 

endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organet underrette produsenten om dette. 

7.2.  Produsenten skal underrette det meldte organet som har den tekniske dokumentasjonen knyttet til EU-typeprøvings-

sertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen og om alle endringer av den tekniske dokumentasjonen som kan 

påvirke PVU-ets samsvar med de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene eller vilkårene for sertifikatets 

gyldighet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet.  
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7.3.  Produsenten skal sørge for at PVU-et fortsetter å oppfylle gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskrav i lys av 

dagens teknologiske nivå. 

7.4.  Produsenten skal oppfordre det meldte organet til å gjennomgå EU-typeprøvingssertifikatet 

a)  ved en endring av den godkjente typen nevnt i nr. 7.2, 

b)  ved en endring av det teknologiske nivået nevnt i nr. 7.3, 

c)  senest innen sertifikatets utløpsdato. 

For at det meldte organet skal kunne utføre sine oppgaver, skal produsenten inngi sin søknad tidligst 12 måneder og 

senest 6 måneder før EU-typeprøvingssertifikatets utløpsdato. 

7.5.  Det meldte organet skal undersøke PVU-typen og, ved behov i lys av endringene som er gjort, utføre relevante prøvinger 

for å sikre at den godkjente typen fortsatt oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene. Dersom det 

meldte organet er overbevist om at den godkjente typen fortsatt oppfyller de gjeldende helse- og sikkerhetskravene, skal 

det fornye EU-typeprøvingssertifikatet. Det meldte organet skal sørge for at framgangsmåten for fornyelse er sluttført før 

EU-typeprøvingssertifikatets utløpsdato. 

7.6.  Dersom vilkårene nevnt i nr. 7.4 bokstav a) og b) ikke er oppfylt, får en forenklet framgangsmåte for gjennomgåelse 

anvendelse. Produsenten skal framlegge følgende for det meldte organet: 

a)  Sitt navn og sin adresse og opplysninger som identifiserer det aktuelle EU-typeprøvingssertifikatet. 

b)  En bekreftelse på at det verken er foretatt endringer i den godkjente typen som nevnt i nr. 7.2, herunder materialer, 

deler eller delenheter, eller i de relevante harmoniserte standardene eller andre tekniske spesifikasjoner som er 

anvendt. 

c)  En bekreftelse på at det ikke er skjedd endringer i det teknologiske nivået som nevnt i nr. 7.3. 

d)  Dersom det ikke allerede er gjort, kopier av aktuelle skisser og fotografier av produkter, produktmerkinger og 

opplysninger fra produsenten. 

e)  For produkter i kategori III, opplysninger om resultatene av overvåkede produktkontroller som er foretatt med ujevne 

mellomrom i samsvar med vedlegg VII, eller om resultatene av revisjoner av produsentens kvalitetssystem som er 

foretatt i samsvar med vedlegg VIII, dersom disse opplysningene ikke allerede er stilt til rådighet for det meldte 

organet. 

Dersom det meldte organet har bekreftet at det ikke er gjort endringer i den godkjente typen nevnt i nr. 7.2 og ingen 

endringer er gjort i det teknologiske nivået nevnt i nr. 7.3, skal den forenklede framgangsmåten for gjennomgåelse 

anvendes, og undersøkelsene og prøvingene nevnt i nr. 7.5 skal ikke utføres. I slike tilfeller skal det meldte organet fornye 

EU-typeprøvingssertifikatet. 

Kostnadene i forbindelse med nevnte fornyelse skal stå i forhold til den administrative byrden ved den forenklede 

framgangsmåten. 

Dersom det meldte organet finner at det har skjedd en endring i det teknologiske nivået nevnt i nr. 7.3, får fram-

gangsmåten nevnt i nr. 7.5 anvendelse. 

7.7.  Dersom det meldte organet etter en gjennomgåelse konkluderer med at EU-typeprøvingssertifikatet ikke lenger er gyldig, 

skal organet trekke sertifikatet tilbake og produsenten skal slutte å bringe det aktuelle personlige verneutstyret i 

omsetning. 

8.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til 

disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for melder-

myndigheten listen over slike sertifikater og/eller tillegg til disse som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte 

begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om de EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle 

tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og, på 

anmodning, om slike sertifikater og/eller tillegg til disse som det har utstedt. 
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Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få et eksemplar av EU-typeprøvings-

sertifikatene og/eller eventuelle tillegg til disse. På grunngitt anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få et 

eksemplar av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som det meldte organet har 

gjennomført. 

Det meldte organet skal oppbevare et eksemplar av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg, samt de tekniske 

dataene, herunder dokumentasjonen som er innsendt av produsenten, i en periode på fem år etter at sertifikatets 

gyldighetsperiode har utløpt. 

9.  Produsenten skal kunne framlegge et eksemplar av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske 

dokumentasjonen for de nasjonale myndighetene i ti år etter at PVU-et er brakt i omsetning. 

10.  Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene nevnt i nr. 7.2, 7.4 og 9, forutsatt at 

dette er angitt i fullmakten. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

TYPESAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV INTERN PRODUKSJONSKONTROLL 

(Modul C) 

1.  Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 3 samt sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte PVU-et er 

i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at PVU-et som 

produseres, er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de gjeldende kravene i denne 

forordning. 

3.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

3.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen på hver enkelt PVU som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvings-

sertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning. 

3.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for et PVU og kunne stille den til rådighet for nasjonale 

myndigheter i ti år etter at PVU-et er brakt i omsetning. I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilket PVU den er 

utarbeidet for. 

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndigheter. 

4.  Representant 

Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av dennes representant, forutsatt at 

de er angitt i fullmakten. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

TYPESAMSVAR BASERT PÅ INTERN PRODUKSJONSKONTROLL SAMT OVERVÅKET PRODUKTKONTROLL MED 

UJEVNE MELLOMROM 

(Modul C2) 

1.  Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll og overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom er den delen av 

framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3, 5.2 og 6 samt sikrer og 

erklærer som eneansvarlig at det berørte PVU-et, som er omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med typen 

beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i denne forordning som gjelder for det. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at PVU-et som 

produseres, er enhetlig og i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de kravene i denne 

forordning som gjelder for det. 

3.  Søknad om produktkontroller under tilsyn med ujevne mellomrom 

Før PVU bringes i omsetning, skal produsenten inngi en søknad om overvåkede produktkontroller med ujevne 

mellomrom til et valgfritt meldt organ. 

Søknaden skal inneholde følgende: 

a)  produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  identifikasjon av PVU-et. 

Når det valgte organet ikke er det organet som gjennomførte EU-typeprøvingen, skal søknaden også inneholde følgende: 

a)  den tekniske dokumentasjonen beskrevet i vedlegg III, 

b)  et eksemplar av EU-typeprøvingssertifikatet. 

4.  Produktkontroller 

4.1.  Det meldte organet skal gjennomføre produktkontroller for å verifisere at produksjonen er enhetlig og at PVU-et er i 

samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhets-

kravene. 

4.2.  Produktkontrollene skal gjennomføres minst én gang i året med ujevne mellomrom fastsatt av det meldte organet. De 

første produktkontrollene skal gjennomføres senest ett år etter datoen for utstedelse av EU-typeprøvingssertifikatet. 

4.3.  Det meldte organet skal velge ut et egnet statistisk utvalg av det produserte PVU-et på et sted som organet og produsenten 

er blitt enige om. Alle deler av PVU-et som inngår i utvalget, skal undersøkes, og egnede prøvinger fastsatt i en eller flere 

relevante harmoniserte standarder og/eller lignende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner skal 

gjennomføres for å verifisere PVU-ets samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med gjeldende 

grunnleggende helse- og sikkerhetskrav. 

4.4.  Når det meldte organet nevnt i nr. 3 ikke er det organet som utstedte det relevante EU-typeprøvingssertifikatet, skal det 

kontakte riktig organ dersom det oppstår vanskeligheter i forbindelse med samsvarsvurderingen av utvalget. 

4.5.  Formålet med den framgangsmåten for prøvetaking som skal anvendes, er å fastslå om produksjonsprosessen sikrer at 

produksjonen er ensartet og utføres innenfor akseptable grenser, med henblikk på å sikre PVU-ets samsvar. 
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4.6.  Dersom undersøkelsen og prøvingen avdekker at produksjonen ikke er ensartet, eller at PVU-et ikke er i samsvar med 

typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet eller med de gjeldende helse- og sikkerhetskravene, skal det meldte organet 

treffe tiltak som står i forhold til den eller de feil som er registrert, og underrette meldermyndigheten om dette. 

5.  Prøvingsrapport 

5.1.  Det meldte organet skal framlegge en prøvingsrapport for produsenten. 

5.2.  Produsenten skal oppbevare prøvingsrapporten og kunne stille den til rådighet for nasjonale myndigheter i ti år etter at 

PVU-et er brakt i omsetning. 

5.3.  Produsenten skal, på det meldte organets ansvar, påføre det meldte organets identifikasjonsnummer i produksjons-

prosessen. 

6.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

6.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3, sistnevntes identifikasjons-

nummer på hvert enkelt PVU som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de 

gjeldende kravene i denne forordning. 

6.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver PVU-modell og kunne stille den til rådighet for 

nasjonale myndigheter i ti år etter at PVU-et er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken PVU-

modell den er utarbeidet for. 

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndigheter. 

7.  Representant 

Produsentens forpliktelser kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av dennes representant, forutsatt at forpliktelsene er 

angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

TYPESAMSVAR BASERT PÅ KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONSPROSESSEN 

(Modul D) 

1.  Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering 

der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 5 og 6 samt sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte 

PVU-et er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i denne forordning som 

gjelder for det. 

2.  Produksjon 

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for produksjon, inspeksjon av det ferdige 

produktet og prøving av det berørte PVU-et, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4. 

3.  Kvalitetssystem 

3.1.  Produsenten skal inngi en søknad til et meldt organ etter eget valg om å få vurdert sitt kvalitetssystem. 

Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten, 

b)  adressen til produsentens anlegg der revisjonene kan gjennomføres, 

c)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

d)  identifikasjon av PVU-et, 

e)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet. 

Når det valgte organet ikke er det organet som gjennomførte EU-typeprøvingen, skal søknaden også inneholde følgende: 

a)  den tekniske dokumentasjonen om PVU-et beskrevet i vedlegg III, 

b)  et eksemplar av EU-typeprøvingssertifikatet. 

3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at PVU-et er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de 

gjeldende kravene i denne forordning. 

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av kvalitetssystemet 

skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

Den skal særlig inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmålene og organisasjonsstrukturen samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b)  de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 

kvalitetskontroll og kvalitetssikring, 

c)  undersøkelsene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter produksjonen, samt hvor ofte de skal 

gjennomføres, 

d)  kvalitetsregistre, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets 

kvalifikasjoner, 

e)  metodene for å føre tilsyn med at den nødvendige produktkvaliteten oppnås og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.  
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3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetssikringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

Det skal forutsette at disse kravene er oppfylt for de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med de tilsvarende 

spesifikasjonene i den relevante harmoniserte standarden. 

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem som har erfaring med 

vurdering av PVU og den berørte produktteknologien, samt kunnskap om gjeldende grunnleggende helse- og 

sikkerhetskrav. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal gjennomgå 

den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 for å verifisere produsentens evne til å identifisere de relevante helse- og 

sikkerhetskravene og til å foreta de nødvendige undersøkelser for å sikre at PVU-et er i samsvar med disse kravene. 

Produsenten skal underrettes om resultatet av vurderingen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen 

og den begrunnede vurderingsbeslutningen. 

3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og å sørge for at 

det forblir hensiktsmessig og effektivt. 

3.5.  Produsenten skal underrette det meldte organet som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av det. 

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle 

kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og 

den begrunnede vurderingsbeslutningen. 

3.6.  Det meldte organet skal gi produsenten tillatelse til å påføre det meldte organets identifikasjonsnummer på hvert enkelt 

PVU som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller de gjeldende kravene i denne 

forordning. 

4.  Tilsyn under det meldte organets ansvar 

4.1.  Formålet med tilsyn er å sikre at produsenten på korrekt måte oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistre, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det berørte personalets 

kvalifikasjoner. 

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner minst én gang i året for å sikre at produsenten vedlikeholder 

og anvender kvalitetssystemet, og skal framlegge en revisjonsrapport for produsenten. 

4.4.  Det meldte organet kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organet om 

nødvendig utføre eller få utført undersøkelser eller prøvinger av PVU-et for å verifisere at kvalitetssystemet fungerer 

korrekt. Det meldte organet skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført 

prøvinger. 

5.  CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjons-

nummer på hvert enkelt PVU som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de 

gjeldende kravene i denne forordning. 
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5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver PVU-modell og kunne stille den til rådighet for 

nasjonale myndigheter i ti år etter at PVU-et er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken PVU-

modell den er utarbeidet for. 

Et eksemplar av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal i 10 år etter at PVU-et er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for nasjonale myndigheter: 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  de opplysningene om godkjente endringer som er nevnt i nr. 3.5, 

c)  de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Det meldte organet skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som er utstedt eller 

trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sin meldermyndighet listen over god-

kjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

Det meldte organet skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har avslått, 

midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og, på anmodning, om godkjenninger av kvalitets-

systemer som det har utstedt. 

8.  Representant 

Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av dennes 

representant, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 _____  
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VEDLEGG IX 

EU-SAMSVARSERKLÆRING NR. ...(1) 

1.  PVU (produkt-, type-, parti- eller serienummer): 

2.  Navn og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant: 

3.  Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens eneansvar: 

4.  Erklæringens gjenstand (identifikasjon av PVU-et som gjør det mulig å spore det; kan ved behov omfatte et fargebilde som 

er tilstrekkelig tydelig til å identifisere PVU-et): 

5.  Erklæringens gjenstand som beskrevet i nr. 4 er i samsvar med Unionens gjeldende harmoniseringsregelverk: … 

6.  Henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er anvendt, herunder standardens dato, eller henvisninger til 

andre tekniske spesifikasjoner, herunder spesifikasjonens dato, det erklæres samsvar med: 

7.  Dersom det er relevant: Det meldte organet … (navn, nummer) … har utført EU-typeprøving (modul B) og utstedt EU-

typeprøvingssertifikat … (henvisning til sertifikatet). 

8.  Dersom det er relevant: PVU-et omfattes av framgangsmåten for samsvarsvurdering … (enten typesamsvar basert på intern 

produksjonskontroll og overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom (modul C2) eller typesamsvar basert på 

kvalitetssikring av produksjonsprosessen (modul D)) … under tilsyn av det meldte organet … (navn, nummer). 

9.  Tilleggsopplysninger: 

Undertegnet for og på vegne av: … 

(sted og dato): 

(navn, stilling) (underskrift): 

 _____  

  

(1) Produsenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer. 
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VEDLEGG X 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 89/686/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 og artikkel 2 nr. 1 

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

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 4 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 6 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 7 nr. 2 

Artikkel 3 Artikkel 5 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 2 — 

Artikkel 5 nr. 1, 4 og 5 — 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 14 

Artikkel 6 Artikkel 44 

Artikkel 7 Artikkel 37–41 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 8 nr. 2 første ledd 

Artikkel 8 nr. 2–4 Artikkel 18 og 19 og vedlegg I 

Artikkel 9 Artikkel 20, artikkel 24 nr. 1, artikkel 25 og artikkel 30 nr. 1 

Artikkel 10 Vedlegg V 

Artikkel 11 bokstav A Vedlegg VII 

Artikkel 11 bokstav B Vedlegg VIII 

Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 15 

Artikkel 12 nr. 2 og artikkel 13 Artikkel 16 og 17 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 — 

Artikkel 16 nr. 1 første ledd og nr. 2 — 

Artikkel 16 nr. 1 annet ledd Artikkel 48 nr. 2 

Vedlegg I Artikkel 2 nr. 2 

Vedlegg II Vedlegg II 

Vedlegg III Vedlegg III 

Vedlegg IV Artikkel 16 

Vedlegg V Artikkel 24 nr. 2–11 

Vedlegg VI Vedlegg IX 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/14/EU 

av 21. mai 2013 

om endring av direktiv 2003/41/EF om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak, direktiv 

2009/65/EF om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere av alternative investeringsfond, med 

hensyn til overdreven tillit til kredittvurderinger(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 53 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 regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF(4) 

fastsetter regler for tjenestepensjonsforetak på unionsplan. 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(5) 

fastsetter regler for foretak for kollektiv investering i 

omsettelige verdipapirer (UCITS) på unionsplan. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 31.5.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2018 av  

9. februar 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 36. 

(1) EUT C 167 av 13.6.2012, s. 2. 

(2) EUT C 229 av 31.7.2012, s. 64. 

(3) Europaparlamentets holdning av 16. januar 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 13. mai 2013. 

(4) EUT L 235 av 23.9.2003, s. 10. 

(5) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EF(6) 

fastsetter regler for forvaltere av alternative investe-

ringsfond (AIF-forvaltere) på unionsplan. Alle tre 

direktiver fastsetter tilsynskrav for risikostyring hos 

henholdsvis tjenestepensjonsforetak, forvaltnings- og 

investeringsselskaper når det gjelder UCITS-er, samt hos 

AIF-forvaltere. 

2)  En virkning av finanskrisen har vært at investorer, 

herunder tjenestepensjonsforetak, UCITS-er og AIF-er, 

har hatt en overdreven tillit til kredittvurderinger når de 

har investert i gjeldsinstrumenter, uten at de nød-

vendigvis har foretatt egne vurderinger av kreditt-

verdigheten til utstederne av slike gjeldsinstrumenter. 

For å forbedre kvaliteten på investeringer gjort av 

tjenestepensjonsforetak, UCITS-er og AIF-er, og 

dermed verne disse fondenes investorer, bør det kreves 

at tjenestepensjonsforetak, forvaltnings- og investerings-

selskaper når det gjelder UCITS-er, samt AIF-forvaltere 

unngår å støtte seg utelukkende eller automatisk til 

kredittvurderinger eller å bruke dem som den eneste 

parameteren når de vurderer risikoen ved investeringer 

foretatt av tjenestepensjonsforetak, UCITS-er og AIF-er. 

Det alminnelige prinsippet om å unngå overdreven tillit 

til kredittvurderinger bør derfor integreres i risikostyrin-

gsmetodene og -systemene til tjenestepensjonsforetak, 

forvaltnings- og investeringsselskaper når det gjelder 

UCITS-er, samt AIF-forvaltere, og tilpasses deres 

særtrekk. 

3)  For ytterligere å presisere det alminnelige prinsippet om 

å unngå overdreven tillit til kredittvurderinger, som bør 

innføres i direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU, bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

  

(6) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1. 

2020/EØS/40/33 
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virkemåte delegeres til Kommisjonen for å sikre at 

forvaltnings- og investeringsselskaper når det gjelder 

UCITS-er, samt AIF-forvaltere effektivt hindres i å ha 

overdreven tillit til kredittvurderinger når eiendelers 

kredittkvalitet vurderes. Det er i den forbindelse 

hensiktsmessig å endre Kommisjonens myndighet i 

nevnte direktiver til å vedta delegerte rettsakter om 

alminnelige bestemmelser med hensyn til risikostyrings-

metoder og -systemer anvendt av forvaltnings- og 

investeringsselskaper når det gjelder UCITS-er, samt 

AIF-forvaltere. Det er særlig viktig at Kommisjonen 

holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende 

arbeid, herunder på ekspertnivå, og at resultatene av 

disse samrådene offentliggjøres. Når Kommisjonen 

forbereder og utarbeider delegerte rettsakter, bør den 

sikre at relevante dokumenter samtidig, til rett tid og på 

en egnet måte oversendes til Europaparlamentet og 

Rådet. 

4)  De relevante tiltakene fastsatt i dette direktiv bør utfylle 

andre bestemmelser i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 

om kredittvurderingsbyråer(1). De nevnte bestemmel-

sene fastsetter det generelle målet om å redusere 

investorers overdrevne tillit til kredittvurderinger, og de 

bør gjøre det lettere å nå dette målet. 

5)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å bidra til å 

redusere den overdrevne tilliten tjenestepensjonsforetak, 

UCITS-er og AIF-er har til kredittvurderinger når de 

investerer, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlems-

statene på en samordnet måte, og derfor på grunn av den 

felleseuropeiske strukturen hos og virkningene av 

virksomheten til tjenestepensjonsforetak, UCITS-er, 

AIF-er og kredittvurderingsbyråer, 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 forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

dette mål. 

6)  Direktiv 2003/41/EF, 2009/65/EF og 2011/61/EU bør 

derfor endres. 

7)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 

2011 om forklarende dokumenter(2) har medlemsstatene 

forpliktet seg til at underretningen om innarbeidings-

tiltakene i berettigede tilfeller skal følges av ett eller 

flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

et direktivs bestanddeler og de tilsvarende deler av de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til 

dette direktiv anser regelgiveren at oversendingen av 

slike dokumenter er berettiget — 

  

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1. 

(2) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endring av direktiv 2003/41/EF 

I artikkel 18 i direktiv 2003/41/EF skal nytt nummer lyde: 

«1a.  Samtidig som det tas hensyn til arten, omfanget og 

kompleksiteten av virksomheten til institusjonene det føres 

tilsyn med, skal medlemsstatene sikre at vedkommende 

myndigheter overvåker om institusjonenes framgangsmåter 

for kredittvurdering er tilstrekkelige, vurderer bruken av 

henvisninger til kredittvurderinger avgitt av kredittvur-

deringsbyråer som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 

16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (*) i institu-

sjonenes investeringspolitikk og, der det er hensiktsmessig, 

motvirker virkningene av slike henvisninger, med sikte på å 

redusere en ensidig og automatisk tillit til slike kredittvur-

deringer. 

  

(*) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1.» 

Artikkel 2 

Endringer av direktiv 2009/65/EF 

I artikkel 51 i direktiv 2009/65/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1.  Forvaltnings- eller investeringsselskapet skal anvende 

en risikostyringsmetode som gjør at det til enhver tid kan 

overvåke og måle risikoen knyttet til posisjonene og deres 

bidrag til porteføljens samlede risikoprofil i et UCITS. 

Særlig skal det ikke utelukkende eller automatisk støtte seg 

til kredittvurderinger avgitt av kredittvurderingsbyråer som 

definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 

om kredittvurderingsbyråer(*) når kredittkvaliteten til 

UCITS-ets eiendeler skal vurderes. 

  

(*) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1.» 

2)  Nytt nummer skal lyde: 

«3a.  Samtidig som det tas hensyn til arten, omfanget og 

kompleksiteten av UCITS-ets virksomhet, skal ved-

kommende myndigheter overvåke om forvaltnings- og 

investeringsselskapenes framgangsmåter for kredittvur-

dering er tilstrekkelige, vurdere bruken av henvisninger til 
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kredittvurderinger, som nevnt i nr. 1 første ledd, i UCITS-

ets investeringsstrategi og, der det er hensiktsmessig, 

motvirke virkningene av slike henvisninger, med sikte på å 

redusere en ensidig og automatisk tillit til slike kredittvur-

deringer.» 

3)  I nr. 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  kriterier for vurdering av risikostyringsmetoden 

som forvaltnings- eller investeringsselskapet har 

benyttet i samsvar med nr. 1 første ledd,». 

b)  Nytt ledd skal lyde: 

«Kriteriene nevnt i første ledd bokstav a) skal sikre at 

forvaltnings- eller investeringsselskapet hindres i 

utelukkende eller automatisk å støtte seg til kredittvur-

deringer, som nevnt i nr. 1 første ledd, når kreditt-

kvaliteten til UCITS-ets eiendeler skal vurderes.» 

Artikkel 3 

Endringer av direktiv 2011/61/EU 

I artikkel 15 i direktiv 2011/61/EU gjøres følgende endringer: 

1)  I nr. 2 skal første ledd lyde: 

«2.  AIF-forvaltere skal innføre tilstrekkelige risiko-

styringssystemer for på egnet vis å identifisere, måle, styre 

og overvåke alle risikoer som er relevante for hvert AIFs 

investeringsstrategi, og som hvert AIF er eller kan bli 

eksponert for. Særlig skal AIF-forvaltere ikke utelukkende 

eller automatisk støtte seg til kredittvurderinger avgitt av 

kredittvurderingsbyråer som definert i artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvur-

deringsbyråer(*) når kredittkvaliteten til AIF-enes eiendeler 

skal vurderes. 

  

(*) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1.» 

2)  Nytt nummer skal lyde: 

«3a.  Samtidig som det tas hensyn til arten, omfanget og 

kompleksiteten av AIF-enes virksomhet, skal ved-

kommende myndigheter overvåke om AIF-forvalternes 

framgangsmåter for kredittvurdering er tilstrekkelige, 

vurdere bruken av henvisninger til kredittvurderinger, som 

nevnt i nr. 2 første ledd, i AIF-enes investeringsstrategi og, 

der det er hensiktsmessig, motvirke virkningene av slike 

henvisninger, med sikte på å redusere en ensidig og 

automatisk tillit til slike kredittvurderinger.» 

3)  I nr. 5 skal nytt ledd lyde: 

 «Tiltakene som spesifiserer risikostyringssystemene nevnt i 

første ledd bokstav a), skal sikre at AIF-forvalterne hindres 

i utelukkende eller automatisk å støtte seg til kredittvur-

deringer, som nevnt i nr. 2 første ledd, når kredittkvaliteten 

til AIF-enes eiendeler skal vurderes.» 

Artikkel 4 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 21. desember 2014 sette i kraft 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

dette. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 6 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 21. mai 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/91/EU 

av 23. juli 2014 

om endring av direktiv 2009/65/EF om samordning av lover og forskrifter om innretninger 

for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) med hensyn til 

depotmottakerfunksjoner, godtgjøringspolitikk og sanksjoner(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 53 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), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(3) bør endres for å ta hensyn til markedsutviklingen og markeds-

deltakernes og tilsynsmyndighetenes erfaringer så langt, særlig for å gjøre noe med forskjellene mellom nasjonale 

bestemmelser om depotmottakeres oppgaver og ansvar, godtgjøringspolitikk og sanksjoner. 

2) For å håndtere potensielle skadevirkninger av dårlig utformede godtgjøringsordninger på god risikostyring og kontroll 

med personers atferd med hensyn til risikotaking, bør forvaltningsselskaper for innretninger for kollektiv investering i 

omsettelige verdipapirer (UCITS) pålegges en uttrykkelig forpliktelse til å innføre og opprettholde en godtgjørings-

politikk og -praksis som er forenlig med forsvarlig og effektiv risikostyring, for de personalkategoriene som i sin 

yrkesvirksomhet har en vesentlig innvirkning på risikoprofilen til de UCITS-ene de forvalter. Disse personalkategoriene 

bør omfatte ansatte og andre i personalet på fonds- eller delfondsnivå som er beslutningstakere, fondsforvaltere og 

personer som treffer reelle investeringsbeslutninger, personer som har myndighet til å øve innflytelse på slike ansatte 

eller andre i personalet, herunder investeringsrådgivere og -analytikere, den øverste ledelsen og ansatte hvis samlede 

godtgjøring ligger innenfor samme godtgjøringsramme som den øverste ledelsen og beslutningstakere. Disse reglene bør 

også få anvendelse på investeringsselskaper som ikke har utpekt et forvaltningsselskap med tillatelse i henhold til 

direktiv 2009/65/EF. Denne godtgjøringspolitikken og -praksisen bør på en forholdsmessig måte få anvendelse på 

enhver tredjemann som treffer investeringsbeslutninger som påvirker UCITS-ets risikoprofil på grunn av funksjoner 

som er blitt utkontraktert i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2009/65/EF. 

3) Forutsatt at forvaltningsselskaper for UCITS-er og investeringsselskaper anvender alle de prinsippene som styrer 

godtgjøringspolitikken, bør de kunne anvende denne politikken på forskjellige måter avhengig av sin størrelse, 

størrelsen på de UCITS-ene som de forvalter, sin interne organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 28.8.2014, s. 186, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, 

s. 36. 

(1) EUT C 96 av 4.4.2013, s. 18. 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. juli 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 
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4) Mens noen tiltak skal treffes av ledelsesorganet, bør det i tilfeller der forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet i 

henhold til nasjonal lovgivning har forskjellige organer som er tillagt særskilte funksjoner, sikres at de kravene som 

gjelder for ledelsesorganet eller ledelsesorganet i dets tilsynsfunksjon, også eller isteden får anvendelse på disse 

organene, f.eks. generalforsamlingen. 

5) Ved anvendelse av de prinsippene for forsvarlig godtgjøringspolitikk og -praksis som fastsettes ved dette direktiv, bør 

medlemsstatene ta hensyn til prinsippene fastsatt i kommisjonsrekommandasjon 2009/384/EF(1), arbeidet i Rådet for 

finansiell stabilitet og G20-landenes forpliktelser til å minske risikoen i finanstjenestesektoren. 

6) Garantert variabel godtgjøring bør være et unntak ettersom det ikke er forenlig med forsvarlig risikostyring eller 

prinsippet om resultatlønn, og bør være begrenset til det første ansettelsesåret. 

7) Prinsippene for en forsvarlig godtgjøringspolitikk bør også gjelde for betalinger som UCITS-er foretar til forvaltnings-

selskaper eller investeringsselskaper. 

8) Kommisjonen oppfordres til å analysere hva som er de felles kostnadene og utgiftene i medlemsstatene i forbindelse 

med investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer, og om det er behov for ytterligere harmonisering av disse 

kostnadene og utgiftene, og framlegge sine resultater for Europaparlamentet og Rådet. 

9) For å fremme tilsynsmessig tilnærming ved vurdering av godtgjøringspolitikk og -praksis bør Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (ESMA), opprettet ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(2), sikre at det finnes retningslinjer for forsvarlig godtgjøringspolitikk og -praksis 

i kapitalforvaltningssektoren. Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) (EBA), 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3), bør bistå ESMA ved utarbeidingen av slike 

retningslinjer. For å hindre omgåelse av bestemmelsene om godtgjøring bør disse retningslinjene også inneholde 

ytterligere veiledning om hvilke personer som omfattes av godtgjøringspolitikken og -praksisen, og om tilpasning av 

godtgjøringsprinsippene til størrelsen på forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet, størrelsen på UCITS-et som 

de forvalter, deres interne organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet. ESMAs retningslinjer for 

godtgjøringspolitikk og -praksis bør, der det er relevant, så langt det er mulig tilpasses retningslinjene for fond som 

reguleres i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(4). 

10) Bestemmelsene om godtgjøring bør ikke berøre den fulle utøvelsen av grunnleggende rettigheter som er garantert ved 

traktaten om Den europeiske union (TEU), traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) og Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter (heretter kalt «pakten»), allmenne prinsipper i nasjonal avtale- og arbeidsrett, 

gjeldende lovgivning om aksjeeieres rettigheter og deltaking og det generelle ansvaret til den berørte institusjonens 

administrasjons- og kontrollorganer, og heller ikke, der det er relevant, den retten partene i arbeidslivet har til å inngå og 

anvende tariffavtaler i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis. 

11) For å sikre at de relevante reguleringskravene i de forskjellige medlemsstatene harmoniseres i tilstrekkelig grad, bør det 

vedtas ytterligere regler for å fastsette depotmottakernes oppgaver og plikter, angi hvilke juridiske personer som kan 

utpekes til depotmottakere, og klargjøre depotmottakernes ansvar i tilfeller der UCITS-ets eiendeler går tapt når de 

oppbevares i depot, eller når depotmottakeren ikke utfører sine tilsynsoppgaver på en tilfredsstillende måte. Dersom 

oppgavene ikke utføres på en tilfredsstillende måte, kan det medføre tap av eiendeler, men også tap av eiendelenes verdi 

dersom en depotmottaker f.eks. unnlater å treffe tiltak i forbindelse med investeringer som er i strid med fondsreglene.  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2009/384/EF av 30. april 2009 om godtgjøringspolitikk i finanssektoren (EUT L 120 av 15.5.2009, s. 22). 

(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). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 
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12) Det er nødvendig å klargjøre at et UCITS bør utpeke en enkelt depotmottaker som har overordnet tilsyn med UCITS-ets 

eiendeler. Kravet om at det skal være en enkelt depotmottaker, bør sikre at depotmottakeren har oversikt over alle 

UCITS-ets eiendeler, og at både fondsforvaltere og investorer har ett kontaktpunkt dersom det skulle oppstå problemer i 

tilknytning til oppbevaringen av eiendeler eller utøvelsen av overvåkingsfunksjonene. Oppbevaring av eiendeler 

omfatter oppbevaring i depot eller, dersom eiendelene er av en slik art at de ikke kan oppbevares i depot, kontroll av 

eiendomsretten til disse eiendelene og registrering av dem. 

13) Ved utførelsen av sine oppgaver bør en depotmottaker opptre ærlig, rettferdig, profesjonelt, uavhengig og i UCITS-ets 

og UCITS-ets investorers interesse. 

14) For å sikre en harmonisert tilnærming til utøvelsen av depotmottakernes plikter i alle medlemsstater, uavhengig av 

UCITS-ets juridiske form, er det nødvendig å innføre en enhetlig liste over overvåkingsoppgaver som skal ivaretas av 

depotmottakere i forbindelse med UCITS-er i form av foretak (et investeringsselskap) og UCITS-er i kontraktsrettslig 

form. 

15) Depotmottakeren bør ha ansvar for forsvarlig overvåking av UCITS-ets kontantstrømmer og særlig for å sikre at 

investormidler og kontanter som tilhører UCITS-et, bokføres korrekt på kontoer som er åpnet i UCITS-ets navn, i det 

forvaltningsselskapets navn som opptrer på vegne av UCITS-et, eller i den depotmottakerens navn som opptrer på vegne 

av UCITS-et, hos en av de enhetene som er nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav a), b) eller c) i kommisjonsdirektiv 

2006/73/EF(1). Det bør derfor vedtas detaljerte bestemmelser om overvåking av kontantstrømmer for å sikre et effektivt 

og ensartet nivå for investorvern. Når depotmottakeren sikrer at investormidler bokføres på kassekontoer, bør 

depotmottakeren ta hensyn til prinsippene i artikkel 16 i nevnte direktiv. 

16) For å hindre bedragerske pengeoverføringer bør det ikke åpnes noen kassekonto i tilknytning til UCITS-ets trans-

aksjoner uten depotmottakerens samtykke. 

17) Eiendeler som oppbevares i depot for et UCITS, bør holdes atskilt fra depotmottakerens egne eiendeler og bør til enhver 

tid kunne identifiseres som tilhørende nevnte UCITS. Et slikt krav bør gi investorene et ekstra vern dersom depot-

mottakeren misligholder. 

18) I tillegg til den eksisterende plikten til å oppbevare eiendeler som tilhører et UCITS, bør eiendeler som kan oppbevares i 

depot, skilles fra eiendeler som ikke kan det, og sistnevnte bør isteden underlegges krav om registrering og kontroll av 

eiendomsrett. Gruppen av eiendeler som kan oppbevares i depot, bør holdes klart atskilt, ettersom plikten til å erstatte 

tapte eiendeler bør få anvendelse bare på denne spesifikke kategorien av eiendeler. 

19) De eiendelene som oppbevares i depot av depotmottakeren, bør ikke gjenbrukes for egen regning av depotmottakeren 

eller av en tredjemann som oppbevaringsfunksjonen er utkontraktert til. Visse vilkår bør gjelde for gjenbruk av 

eiendeler for UCITS-ets regning. 

20) Det er nødvendig å fastsette vilkår for utkontraktering av depotmottakerens oppbevaringsoppgaver til tredjemann. 

Utkontraktering og underkontraktering bør være objektivt begrunnet og underlagt strenge krav om at den tredjemann 

som betros den utkontrakterte funksjonen, er egnet, og at depotmottakeren utviser behørig sakkyndighet, omhu og 

aktsomhet når den velger, utpeker og kontrollerer denne tredjemannen. For å oppnå ensartede markedsvilkår og et 

ensartet høyt nivå for investorvern bør slike vilkår tilpasses vilkårene som gjelder i henhold til direktiv 2011/61/EU. Det 

bør vedtas bestemmelser for å sikre at tredjemann som oppbevaringsoppgaver er utkontraktert til, har de nødvendige 

midlene til å utføre sine oppgaver, og at de holder UCITS-ets eiendeler atskilt.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2006/73/EF av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med hensyn til 

organisatoriske krav til og vilkår for drift av investeringsforetak samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT L 241 av 

2.9.2006, s. 26). 
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21) Når en verdipapirsentral som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 909/2014(1) eller en verdipapirsentral i en tredjestat tilbyr tjenester som drift av oppgjørssystemer for verdipapirer og 

minst enten første registrering av verdipapirer i et kontobasert registreringssystem gjennom innledende kreditering eller 

tilveiebringelse og forvaltning av verdipapirkontoer på høyeste nivå, som spesifisert i avsnitt A i vedlegget til nevnte 

forordning, bør denne verdipapirsentralens yting av disse tjenestene når det gjelder de av UCITS-ets verdipapirer som 

opprinnelig ble registrert i et kontobasert registreringssystem gjennom verdipapirsentralens innledende kreditering, ikke 

anses for å være utkontraktering av oppbevaringsoppgaver. Å betro oppbevaringen av UCITS-ets verdipapirer til en 

verdipapirsentral eller til en verdipapirsentral i en tredjestat bør imidlertid anses som utkontraktering av oppbevarings-

oppgaver. 

22) En tredjemann som oppbevaring av eiendeler utkontrakteres til, bør kunne føre en samlekonto i form av en felles konto 

med separat oppføring for flere UCITS-er. 

23) Når oppbevaringen i depot utkontrakteres til tredjemann, er det også nødvendig å sikre at tredjemann omfattes av 

særlige krav om effektiv regulering og effektivt tilsyn. For å sikre at den tredjemann som oppbevaringen er utkontraktert 

til, har de finansielle instrumentene i sin besittelse, bør det dessuten gjennomføres regelmessig ekstern revisjon. 

24) For å sikre et ensartet høyt nivå for investorvern bør det vedtas bestemmelser om atferd og om håndtering av inter-

essekonflikter, og disse bør gjelde i alle situasjoner, herunder når oppbevaringsoppgavene er utkontraktert. Disse 

reglene bør særlig sikre en klar atskillelse av oppgaver og funksjoner mellom depotmottakeren, UCITS-et og forvalt-

ningsselskapet eller investeringsselskapet. 

25) For å sikre et høyt nivå for investorvern samt tilsynsregler og fortløpende kontroll på et tilstrekkelig høyt nivå er det 

nødvendig å utarbeide en uttømmende liste over enheter som kan fungere som depotmottakere. Disse enhetene bør være 

begrenset til nasjonale sentralbanker, kredittinstitusjoner og andre juridiske personer som har tillatelse i henhold til 

medlemsstatenes lovgivning til å utøve depotmottakervirksomhet i henhold til dette direktiv, og som er underlagt tilsyn 

og kapitaldekningskrav som ikke ligger under de kravene som er beregnet ut fra den metoden som er valgt i samsvar 

med artikkel 315 eller 317 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(2), har en ansvarlig kapital som 

ikke er lavere enn startkapitalen i henhold til artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(3), og har 

sitt forretningskontor eller en filial i UCITS-ets hjemstat. 

26) Det er nødvendig å spesifisere og klargjøre at UCITS-ets depotmottaker er ansvarlig i tilfelle et finansielt instrument 

som oppbevares i depot, går tapt. Dersom et finansielt instrument som oppbevares i depot, går tapt, bør depotmottakeren 

ha plikt til å erstatte det med et finansielt instrument av samme type eller et tilsvarende beløp til UCITS-et. Ved tap av 

eiendeler bør det ikke kunne påregnes ansvarsfraskrivelse med mindre depotmottakeren kan bevise at tapet skyldes en 

ekstern hendelse utenfor dens rimelige kontroll, og der konsekvensene ikke kunne ha vært unngått tross alle rimelige 

anstrengelser for å unngå dem. I den forbindelse bør depotmottakeren ikke kunne påberope seg interne hendelser, som 

bedrageri begått av en medarbeider, for å fraskrive seg ansvar. 

27) Når depotmottakeren utkontrakterer oppbevaringsoppgaver og de finansielle instrumentene som oppbevares i depot av 

tredjemann, går tapt, bør depotmottakeren være ansvarlig. Ved tap av et instrument som oppbevares i depot, bør 

depotmottakeren gi tilbake et finansielt instrument av samme type eller et tilsvarende beløp selv om tapet har funnet sted 

hos en tredjemann som oppbevaringen i depot er utkontraktert til. Depotmottakeren bør fritas for ansvar bare dersom 

den kan bevise at tapet skyldes en ekstern hendelse utenfor dens rimelige kontroll, og der konsekvensene ikke kunne ha 

vært unngått tross alle rimelige anstrengelser for å unngå dem. I den forbindelse bør depotmottakeren ikke kunne 

påberope seg interne hendelser, som bedrageri begått av en medarbeider, for å fraskrive seg ansvar. Det bør ikke være 

mulighet for ansvarsfraskrivelse, verken i henhold til regelverk eller avtale, i tilfelle eiendeler går tapt hos en 

depotmottaker eller en tredjemann som oppbevaringen er utkontraktert til.  

  

(1) 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). 

(2) 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). 

(3) 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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28) Alle investorer i et UCITS bør kunne gjøre krav gjeldende med hensyn til depotmottakeres ansvar direkte eller indirekte 

gjennom forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet. Rett til å kreve erstatning overfor depotmottakeren bør ikke 

være avhengig av UCITS-ets juridiske form (foretaksform eller avtalerettslig form) eller hvilken rettslig status forholdet 

mellom depotmottakeren, forvaltningsselskapet og andelseierne har. Andelseiernes rett til å gjøre krav gjeldende med 

hensyn til depotmottakerens ansvar bør ikke føre til en duplisering av erstatningskrav eller ulik behandling av 

andelseiere. 

29) Med forbehold for dette direktiv bør en depotmottaker ikke hindres i å treffe tiltak for å dekke skader og tap som påføres 

UCITS-et eller UCITS-ets andelseiere. Framfor alt bør slike tiltak ikke frita depotmottakeren for ansvar eller føre til 

overføring av eller endring i depotmottakerens ansvar, og de bør heller ikke berøre investorenes rettigheter, herunder 

deres rett til å kreve erstatning. 

30) Kommisjonen framla 12. juli 2010 forslag til endringer av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF(1) for å sikre et 

høyt nivå for vern av UCITS-investorer dersom en depotmottaker ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Forslaget utfylles 

i dette direktiv med en klargjøring av de forpliktelsene og omfanget av det ansvaret som påhviler depotmottakeren og 

den tredjemann som oppbevaringsfunksjonene er utkontraktert til. 

31) Kommisjonen oppfordres til å analysere i hvilke situasjoner mislighold hos et UCITS' depotmottaker eller en 

tredjemann som oppbevaringsfunksjonene er utkontraktert til, kan føre til tap for UCITS-ets andelseiere som ikke kan 

dekkes i henhold til dette direktiv, til å analysere nærmere hvilken form for tiltak som kan være hensiktsmessige for å 

sikre et høyt nivå for investorvern, uansett hvilke mellomledd som finnes mellom investoren og de omsettelige 

verdipapirene som berøres av misligholdet, og til å framlegge sine resultater for Europaparlamentet og Rådet. 

32) Det er nødvendig å sikre at samme krav gjelder for depotmottakere uavhengig av UCITS-ets juridiske form. Ensartede 

krav bør fremme rettssikkerheten, bedre investorvernet og bidra til å skape like markedsvilkår. Kommisjonen har ikke 

mottatt melding om at noe investeringsselskap har gjort bruk av unntaket fra den generelle plikten til å betro eiendeler til 

en depotmottaker. Kravene fastsatt i direktiv 2009/65/EF om et investeringsselskaps depotmottaker bør derfor anses å 

være overflødige. 

33) I dette direktiv angis det minimum av myndighet som vedkommende myndigheter bør ha, men den myndigheten må 

utøves innenfor et fullstendig system av nasjonal lovgivning som garanterer respekt for grunnleggende rettigheter, 

herunder personvern. Medlemsstatene bør innføre hensiktsmessige og effektive beskyttelsestiltak mot alle former for 

misbruk ved utøvelsen av denne myndigheten som kan innebære et alvorlig inngrep i retten til respekt for privatliv og 

familieliv, hjem og kommunikasjon, herunder, om nødvendig, forhåndstillatelse fra den berørte medlemsstatens 

rettsmyndigheter. Medlemsstatene bør gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å utøve slik inngrepsmyndighet i 

den utstrekning det er nødvendig for en korrekt gransking av alvorlige saker der det ikke finnes tilsvarende midler til å 

oppnå det samme resultatet. 

34) Eksisterende opptak av telefonsamtaler og datatrafikk fra UCITS-er, forvaltningsselskaper, investeringsselskaper, 

depotmottakere eller andre enheter som omfattes av dette direktiv, samt eksisterende opplysninger om tele- og 

datatrafikk fra teleoperatører kan utgjøre det avgjørende og noen ganger det eneste bevismaterialet når det gjelder å 

oppdage og bevise overtredelser av nasjonal lovgivning som innarbeider dette direktiv, og å kontrollere at UCITS-er, 

forvaltningsselskaper, investeringsselskaper, depotmottakere og andre enheter som omfattes av dette direktiv, 

overholder kravene om investorvern og andre krav som er fastsatt i dette direktiv og i gjennomføringstiltak som vedtas i 

henhold til dette. Vedkommende myndigheter bør derfor kunne kreve å få utlevert eksisterende opptak av telefon-

samtaler, elektronisk kommunikasjon og opplysninger om datatrafikk som oppbevares av UCITS-er, forvaltnings-

selskaper, investeringsselskaper, depotmottakere eller andre enheter som omfattes av dette direktiv.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars 1997 om erstatningsordninger for investorer (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22). 
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Det er nødvendig å ha tilgang til tele- og datatrafikk for å oppdage og ilegge sanksjoner for overtredelser av kravene i 

dette direktiv eller i dets gjennomføringstiltak. For å innføre like konkurransevilkår i hele Unionen når det gjelder 

tilgang til opplysninger om tele- og datatrafikk som oppbevares av teleoperatører, eller eksisterende opptak av telefon-

samtaler og datatrafikk som oppbevares av UCITS-er, forvaltningsselskaper, investeringsselskaper, depotmottakere eller 

andre enheter som omfattes av dette direktiv, bør vedkommende myndigheter i samsvar med nasjonal lovgivning kunne 

kreve å få utlevert eksisterende opplysninger om tele- og datatrafikk som oppbevares av en teleoperatør, i den 

utstrekning dette er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning, og eksisterende opptak av telefonsamtaler og datatrafikk 

som oppbevares av UCITS-er, forvaltningsselskaper, investeringsselskaper, depotmottakere eller andre enheter som 

omfattes av dette direktiv, når det er begrunnet mistanke om at slike opplysninger, i den grad de gjelder gjenstanden for 

tilsynet eller granskingen, kan være relevante for å bevise overtredelser av kravene fastsatt i dette direktiv eller i dets 

gjennomføringstiltak. Tilgangen til opplysninger om tele- og datatrafikk som oppbevares av en teleoperatør, bør ikke 

omfatte innholdet i telefonsamtaler. 

35) En forsvarlig ramme for tilsyn og god forretningsskikk i finanssektoren bør bygge på solide tilsyns-, granskings- og 

sanksjonsordninger. Derfor bør vedkommende myndigheter gis tilstrekkelig myndighet til å handle, og de bør kunne 

støtte seg på likeverdige, sterke og avskrekkende sanksjonsordninger for overtredelser av dette direktiv. Kommisjons-

meldingen av 8. desember 2010 med tittelen «Reinforcing sanctioning regimes in the financial services sector» 

inneholder en gjennomgåelse av eksisterende myndighet til å ilegge sanksjoner og den praktiske utøvelsen av den for å 

fremme tilnærming mellom sanksjoner på en rekke tilsynsområder. Vedkommende myndigheter bør ha myndighet til å 

ilegge overtredelsesgebyrer som er tilstrekkelige høye til at de er virkningsfulle, avskrekkende og står i forhold til 

overtredelsen, for å oppveie de forventede fordelene ved atferd som overtrer kravene i dette direktiv. 

36) Selv om det ikke er noe som hindrer medlemsstatene i å fastsette regler både for administrative og strafferettslige 

sanksjoner for de samme overtredelsene, bør de ikke være forpliktet til å fastsette regler for administrative sanksjoner 

for overtredelser av dette direktiv når disse er omfattet av nasjonal strafferett. Medlemsstatene bør i samsvar med 

nasjonal lovgivning ikke være forpliktet til å ilegge både administrative og strafferettslige sanksjoner for samme 

overtredelse, men de kan gjøre det dersom det er tillatt i henhold til deres nasjonale lovgivning. Opprettholdelse av 

strafferettslige sanksjoner i stedet for administrative sanksjoner ved overtredelser av dette direktiv bør imidlertid ikke 

begrense eller på annen måte påvirke vedkommende myndigheters mulighet for rettidig å samarbeide med eller få 

tilgang til og utveksle opplysninger med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater for dette direktivs formål, 

herunder etter at disse overtredelsene er brakt inn for vedkommende rettsmyndigheter for straffeforfølging. Medlems-

statene bør kunne beslutte ikke å fastsette regler for administrative sanksjoner for overtredelser som er omfattet av 

nasjonal strafferett. Medlemsstatenes mulighet til å ilegge strafferettslige sanksjoner i stedet for eller i tillegg til 

administrative sanksjoner, bør ikke benyttes til å omgå sanksjonsordningen i dette direktiv. 

37) For å sikre en ensartet anvendelse i alle medlemsstater ved fastsettelse av typen av administrative sanksjoner eller tiltak 

og nivået på administrative overtredelsesgebyrer bør det kreves at medlemsstatene sikrer at deres vedkommende 

myndigheter tar hensyn til alle relevante omstendigheter. 

38) For å øke sanksjonenes avskrekkende virkning på allmennheten og opplyse allmennheten om overtredelser som kan 

innvirke negativt på investorvernet, bør sanksjonene offentliggjøres, unntatt under visse klart definerte omstendigheter. 

For å sikre overholdelse av forholdsmessighetsprinsippet bør sanksjonene offentliggjøres i anonymisert form dersom 

offentliggjøring vil påføre de berørte partene uforholdsmessig stor skade. 

39) For at ESMA ytterligere skal kunne styrke innbyrdes samsvar mellom tilsynsresultater i overensstemmelse med 

forordning (EU) nr. 1095/2010, bør alle offentliggjorte sanksjoner samtidig rapporteres til ESMA, som også bør 

offentliggjøre en årsrapport om alle ilagte sanksjoner. 

40) Vedkommende myndigheter bør gis nødvendig granskingsmyndighet og innføre effektive ordninger for å oppmuntre til 

rapportering av mulige eller faktiske overtredelser. Opplysninger om mulige og faktiske overtredelser bør også bidra til 

at ESMA kan utføre sine oppgaver effektivt i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA bør derfor også 

opprette kommunikasjonskanaler for rapportering av mulige og faktiske overtredelser. De opplysningene om mulige og 



Nr. 40/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

faktiske overtredelser som sendes til ESMA, bør brukes bare i forbindelse med utførelsen av ESMAs oppgaver i 

samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010. 

41) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettigheter og de prinsipper som er anerkjent i Den europeiske unions 

pakt om grunnleggende rettigheter, slik de er nedfelt i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. 

42) For å sikre at målene i dette direktiv nås, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV 

delegeres til Kommisjonen. Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter for å spesifisere de 

opplysningene som skal inngå i standardavtalen mellom depotmottakeren og forvaltningsselskapet eller investerings-

selskapet, vilkårene for å utføre depotmottakerfunksjonene, herunder typen finansielle instrumenter som bør omfattes av 

depotmottakerens oppbevaringsoppgaver, på hvilke vilkår depotmottakeren kan utføre sine oppbevaringsoppgaver med 

hensyn til finansielle instrumenter som er registrert hos en sentral depotmottaker, på hvilke vilkår depotmottakeren bør 

oppbevare finansielle instrumenter som er utstedt på navn og registrert hos en utsteder eller et registreringskontor, 

depotmottakerens forpliktelse til å vise behørig aktsomhet, forpliktelsen til å holde eiendeler atskilt, på hvilke vilkår og 

under hvilke omstendigheter finansielle instrumenter som oppbevares i depot, bør anses som tapt, og hva som skal 

forstås med eksterne hendelser utenfor rimelig kontroll, når konsekvensene ikke kunne ha vært unngått tross alle 

rimelige anstrengelser for å unngå dem. Det nivået for investorvern som er fastsatt i disse delegerte rettsaktene, bør være 

minst like høyt som det som er fastsatt i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til direktiv 2011/61/EU. 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. 

43) Som del av den overordnede gjennomgåelsen av hvordan direktiv 2009/65/EF virker, vil Kommisjonen, idet det tas 

hensyn til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) nr. 648/2012(1), på nytt gjennomgå grensene for motpartsekspo-

neringer som gjelder for derivattransaksjoner, og samtidig ta hensyn til behovet for å fastsette passende kategorier for 

grensene slik at derivater med lignende risikoegenskaper behandles på samme måte. 

44) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(2) har medlemsstatene forpliktet seg til at meldingen om innarbeidingstiltakene i berettigede 

tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs bestanddeler og de 

tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktiv anser regelgiveren at 

oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

45) Ettersom målene for dette direktiv, som er å øke investorenes tillit til UCITS-er ved å skjerpe kravene når det gjelder 

depotmottakeres oppgaver og ansvar og forvaltningsselskapers og investeringsselskapers godtgjøringspolitikk, og ved å 

innføre felles standarder for sanksjoner for de viktigste overtredelsene av dette direktiv, ikke kan nås i tilstrekkelig grad 

av medlemsstatene og derfor på grunn av omfanget og virkningene bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe 

tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

disse målene. 

46) EUs datatilsyn har blitt rådspurt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(3) og har avgitt 

uttalelse 23. november 2012(4). 

47) Direktiv 2009/65/EF bør derfor endres —  

  

(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) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 

(4) EUT C 100 av 6.4.2013, s. 12. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2009/65/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 1 skal nye bokstaver lyde: 

«s) «ledelsesorgan» det organet som har den overordnede beslutningsmyndigheten i et forvaltningsselskap, et investe-

ringsselskap eller en depotmottaker, herunder tilsyns- og ledelsesfunksjonene, eller bare ledelsesfunksjonen dersom 

disse to funksjonene er atskilt. Dersom forvaltningsselskapet, investeringsselskapet eller depotmottakeren i henhold 

til nasjonal lovgivning har forskjellige organer med særskilte funksjoner, får kravene fastsatt i dette direktiv til 

ledelsesorganet eller ledelsesorganet i sin tilsynsfunksjon også eller isteden anvendelse på de medlemmene av forvalt-

ningsselskapets, investeringsselskapets eller depotmottakerens andre organer som i henhold til nasjonal lovgivning 

tildeles det respektive ansvaret, 

t) «finansielt instrument» et finansielt instrument som angitt i avsnitt C i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU(*). 

  

(*) 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).» 

2) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 14a 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper fastsetter og gjennomfører en godtgjøringspolitikk og -praksis 

som er forenlig med og fremmer en forsvarlig og effektiv risikostyring, og som verken oppmuntrer til risikotaking som er 

uforenlig med risikoprofilen, reglene eller stiftelsesdokumentene for de UCITS-ene de forvalter, eller hindrer forvaltnings-

selskapet i å overholde sin plikt til å opptre i UCITS-ets interesse. 

2.  Godtgjøringspolitikken og -praksisen skal omfatte faste og variable bestanddeler av lønn og skjønnsmessig fastsatte 

pensjonsytelser. 

3.  Godtgjøringspolitikken og -praksisen skal gjelde for de personalkategoriene, herunder den øverste ledelsen, risikotakere, 

personer med kontrollfunksjoner samt ansatte hvis samlede godtgjøring faller innenfor samme godtgjøringsramme som den 

øverste ledelsen og risikotakerne, der yrkesvirksomheten har en vesentlig innvirkning på risikoprofilene til forvaltnings-

selskapene eller de UCITS-ene de forvalter. 

4.  I samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal ESMA utstede retningslinjer til vedkommende 

myndigheter eller til finansmarkedsdeltakere om personene omhandlet i nr. 3 i denne artikkel og anvendelsen av 

prinsippene nevnt i artikkel 14b. Retningslinjene skal ta hensyn til prinsippene om forsvarlig godtgjøringspolitikk fastsatt i 

rekommandasjon 2009/384/EF(*), størrelsen på forvaltningsselskapet og på de UCITS-ene det forvalter, deres interne 

organisering og virksomhetens art, omfang og kompleksitet. Ved utarbeidingen av disse retningslinjene skal ESMA 

samarbeide nært med den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) (EBA), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(**), for å sikre samsvar med de kravene som er utviklet for 

andre sektorer for finansielle tjenester, særlig kredittinstitusjoner og verdipapirforetak.  
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Artikkel 14b 

1.  Ved fastsettelsen og gjennomføringen av godtgjøringspolitikken omhandlet i artikkel 14a skal forvaltningsselskaper 

overholde følgende prinsipper på den måten og i den utstrekning som er hensiktsmessig med hensyn til deres størrelse og 

interne organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet: 

a) Godtgjøringspolitikken skal være forenlig med og fremme en forsvarlig og effektiv risikostyring, og den skal ikke 

oppmuntre til risikotaking som er uforenlig med risikoprofilene, reglene eller stiftelsesdokumentene for de UCITS-

ene som forvaltningsselskapet forvalter. 

b) Godtgjøringspolitikken skal være i tråd med forretningsstrategien, målsetningene, verdiene og interessene til 

forvaltningsselskapet og de UCITS-ene det forvalter, og til investorene i slike UCITS-er, og skal omfatte tiltak for å 

unngå interessekonflikter. 

c) Godtgjøringspolitikken vedtas av forvaltningsselskapets ledelsesorgan i dets tilsynsfunksjon, og dette organet vedtar 

og gjennomgår minst en gang i året de allmenne prinsippene for godtgjøringspolitikken og har ansvar for og 

overvåker at den gjennomføres. Oppgavene omhandlet i denne bokstav skal utføres bare av medlemmer av 

ledelsesorganet som ikke har noen ledelsesfunksjon i det berørte forvaltningsselskapet, og som har sakkunnskap om 

risikostyring og godtgjøring. 

d) Minst en gang i året skal gjennomføringen av godtgjøringspolitikken underlegges en sentral og uavhengig intern 

gjennomgåelse for å fastslå om den overholder de retningslinjene og framgangsmåtene for godtgjøring som 

ledelsesorganet har vedtatt i sin tilsynsfunksjon. 

e) Medarbeidere som deltar i kontrollvirksomhet, skal godtgjøres etter hvordan de når målene som er knyttet til deres 

funksjoner, uavhengig av resultatene på de områdene de kontrollerer. 

f) Godtgjøringen til personer i den øverste ledelsen som utøver risikostyrings- og etterlevelsesfunksjoner, skal 

underlegges direkte tilsyn av godtgjøringskomiteen, dersom en slik komité finnes. 

g) Når godtgjøringen er resultatavhengig, skal det samlede godtgjøringsbeløpet fastsettes på grunnlag av en kombinert 

vurdering av den enkelte medarbeiders og den berørte forretningsenhetens eller det berørte UCITS-ets resultater samt 

av deres risikoer og av forvaltningsselskapets samlede resultater, idet det tas hensyn til både finansielle og ikke-

finansielle kriterier ved vurderingen av den enkelte medarbeiders resultater. 

h) Resultatvurderingen skal inngå i en flerårig ramme tilpasset den eierperioden som anbefales for investorene i det 

UCITS-et som forvaltes av forvaltningsselskapet, for å sikre at vurderingen baseres på UCITS-ets langsiktige 

resultater og dets investeringsrisikoer, og at den faktiske utbetalingen av de resultatavhengige bestanddelene av 

godtgjøringen fordeles over samme tidsrom. 

i) Garantert variabel godtgjøring skal være et unntak, bare forekomme i forbindelse med nyansettelser og være 

begrenset til det første ansettelsesåret. 

j) Det skal være en passende balanse mellom faste og variable bestanddeler av den samlede godtgjøringen, og den faste 

bestanddelen skal utgjøre en tilstrekkelig stor andel av den samlede godtgjøringen til at det er mulig å gjennomføre en 

fullt fleksibel politikk med hensyn til variable godtgjøringsbestanddeler, herunder muligheten til ikke å utbetale noen 

variabel godtgjøringsbestanddel.  
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k) Betalinger knyttet til tidlig oppsigelse av en avtale skal gjenspeile de resultatene som er oppnådd over tid, og skal 

være utformet slik at de ikke belønner manglende resultatoppnåelse. 

l) Resultatmålingen som legges til grunn for beregning av variable godtgjøringsbestanddeler eller grupper av variable 

godtgjøringsbestanddeler, skal inneholde en omfattende justeringsordning som tar hensyn til alle relevante typer av 

nåværende og framtidig risiko. 

m) Med forbehold for UCITS-ets juridiske struktur og dets fondsregler eller stiftelsesdokumenter skal en betydelig andel, 

og i alle tilfeller minst 50 %, av enhver variabel godtgjøring bestå av andeler i det berørte UCITS-et, tilsvarende 

eierinteresser eller instrumenter knyttet til aksjer eller tilsvarende instrumenter som ikke er kontantinstrumenter, med 

like effektive insitamenter som ethvert av de instrumentene som er nevnt i denne bokstav, med mindre forvaltningen 

av UCITS-ene står for mindre enn 50 % av den samlede porteføljen som forvaltningsselskapet forvalter, da 

minstekravet på 50 % ikke får anvendelse. 

Instrumentene nevnt i denne bokstav skal omfattes av en hensiktsmessig tilbakeholdelsespolitikk som er utformet slik 

at insitamentene tilpasses interessene til forvaltningsselskapet og de UCITS-ene det forvalter, og investorene i slike 

UCITS-er. Medlemsstatene eller deres vedkommende myndigheter kan sette begrensninger for typen og utformingen 

av disse instrumentene eller forby visse instrumenter dersom det anses hensiktsmessig. Denne bokstav får anvendelse 

både på den andel av den variable godtgjøringsbestanddelen som utsettes i samsvar med bokstav n), og den andel av 

den variable godtgjøringsbestanddelen som ikke utsettes. 

n) En betydelig andel, og i alle tilfeller minst 40 %, av den variable godtgjøringsbestanddelen skal utsettes i et tidsrom 

som er hensiktsmessig ut fra den eierperioden som anbefales for investorene i det berørte UCITS-et, og skal være 

behørig tilpasset arten av det berørte UCITS-ets risiko. 

Tidsrommet nevnt i denne bokstav skal være minst tre år. Godtgjøring som skal utbetales i samsvar med en utsettelses-

ordning, kan ikke opptjenes raskere enn på pro rata-grunnlag. Dersom en variabel godtgjøringsbestanddel utgjør et 

særlig høyt beløp, skal minst 60 % av beløpet utsettes. 

o) Den variable godtgjøringen, herunder den utsatte delen, utbetales eller opptjenes bare dersom den er forsvarlig ut fra 

forvaltningsselskapets samlede finansielle situasjon og berettiget ut fra forretningsenhetens, det berørte UCITS-ets og 

den berørte medarbeiders resultater. 

Den samlede variable godtgjøringen skal som hovedregel reduseres betydelig når det berørte forvaltningsselskapets 

eller UCITS-ets resultat er svakt eller negativt, idet det tas hensyn til både den nåværende godtgjøringen og reduk-

sjoner i utbetalingen av tidligere opptjente beløp, herunder gjennom ordninger for fradrag eller tilbakebetaling. 

p) Pensjonspolitikken er i tråd med forretningsstrategien, målsetningene, verdiene og de langsiktige interessene til 

forvaltningsselskapet og UCITS-ene det forvalter. 

Dersom en ansatt forlater forvaltningsselskapet før pensjonsalder, skal forvaltningsselskapet tilbakeholde skjønns-

messig fastsatte pensjonsytelser i et tidsrom på fem år i form av instrumenter som nevnt i bokstav m). Når en ansatt 

når pensjonsalder, skal de skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelsene utbetales til den ansatte i form av instrumenter 

som nevnt i bokstav m) etter en tilbakeholdelsesperiode på fem år. 

q) Medarbeiderne skal forplikte seg til ikke å benytte personlige sikringsstrategier eller forsikringer knyttet til godt-

gjøring eller ansvar for å undergrave de risikotilpasningsvirkningene som er innebygd i deres godtgjøringsordninger.  
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r) Variabel godtgjøring skal ikke utbetales gjennom instrumenter eller metoder som gjør det enklere å omgå kravene i 

dette direktiv. 

2. I samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010 kan ESMA anmode om opplysninger fra vedkommende 

myndigheter om godtgjøringspolitikk og -praksis omhandlet i artikkel 14a i dette direktiv. 

ESMA skal i nært samarbeid med EBA inkludere i sine retningslinjer om godtgjøringspolitikk bestemmelser om hvordan 

forskjellige sektorielle godtgjøringsprinsipper, som f.eks. dem som er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/61/EU(***) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(****), skal anvendes når ansatte eller andre 

kategorier av personale utfører tjenester som omfattes av forskjellige sektorielle godtgjøringsprinsipper. 

3. Prinsippene fastsatt i nr. 1 får anvendelse på alle former for ytelser som utbetales av forvaltningsselskapet, på alle 

beløp som utbetales direkte av UCITS-et, herunder resultatavhengige gebyrer, og på alle overføringer av andeler eller 

aksjer i UCITS-et til fordel for de personalkategoriene, herunder den øverste ledelsen, risikotakere, personer med kontroll-

funksjoner og ansatte hvis samlede godtgjøring ligger i samme godtgjøringsramme som den øverste ledelsen og risiko-

takerne, der yrkesvirksomheten har en vesentlig innvirkning på deres risikoprofil eller på risikoprofilen til det UCITS-et de 

forvalter. 

4. Forvaltningsselskaper som er betydelige i kraft av sin størrelse eller størrelsen på de UCITS-ene de forvalter, sin 

interne organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet, skal nedsette en godtgjøringskomité. Godtgjørings-

komiteen skal sammensettes på en måte som gjør det mulig for den å foreta en sakkyndig og uavhengig vurdering av 

godtgjøringspolitikk og -praksis samt de insitamentene som skapes for risikostyring. 

Godtgjøringskomiteen, som eventuelt nedsettes i samsvar med ESMAs retningslinjer nevnt i artikkel 14a nr. 4, skal ha 

ansvar for det forberedende arbeidet i forbindelse med beslutninger om godtgjøring, herunder slike som vil ha følger for 

det berørte forvaltningsselskapets eller det berørte UCITS-ets risiko og risikostyring, og som skal treffes av 

ledelsesorganet i dets tilsynsfunksjon. Godtgjøringskomiteen skal ledes av et medlem av ledelsesorganet som ikke har 

noen ledelsesfunksjon i det berørte forvaltningsselskapet. Medlemmene av godtgjøringskomiteen skal være medlemmer av 

ledelsesorganet som ikke har noen ledelsesfunksjon i det berørte forvaltningsselskapet. 

Dersom arbeidstakerrepresentasjonen i ledelsesorganet er fastsatt i nasjonal lovgivning, skal en eller flere arbeidstaker-

representanter delta i godtgjøringskomiteen. Når den forbereder sine beslutninger, skal godtgjøringskomiteen ta hensyn til 

investorenes og andre berørte parters langsiktige interesser samt offentlighetens interesse. 

  

(*)  Kommisjonsrekommandasjon 2009/384/EF av 30. april 2009 om godtgjøringspolitikk i finanssektoren (EUT  

L 120 av 15.5.2009, s. 22). 

(**)  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). 

(***)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og 

om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 

(EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(****)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kreditt-

institusjon 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).» 

3) I artikkel 20 nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a) den skriftlige avtalen med depotmottaker omhandlet i artikkel 22 nr. 2.»  



18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/341 

 

4) Artikkel 22 skal lyde: 

«Artikkel 22 

1. Et investeringsselskap og, for hvert av investeringsfondene det forvalter, et forvaltningsselskap skal sikre at det 

utpekes en enkelt depotmottaker i samsvar med dette kapittel. 

2. Utpekingen av depotmottaker skal dokumenteres i en skriftlig avtale. 

Avtalen skal blant annet regulere den informasjonsutvekslingen som er nødvendig for at depotmottakeren skal kunne 

utføre sine oppgaver for UCITS-et det er utpekt som depotmottaker for, som fastsatt i dette direktiv og i andre relevante 

lover og forskrifter. 

3. Depotmottakeren skal 

a) sikre at salg, utstedelse, gjenkjøp, innløsning og mortifikasjon av andeler i UCITS-et utføres i samsvar med gjeldende 

nasjonal lovgivning og fondsreglene eller stiftelsesdokumentene, 

b) sikre at verdien av andelene i UCITS-et beregnes i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning og fondsreglene eller 

stiftelsesdokumentene, 

c) utføre forvaltningsselskapets eller et investeringsselskaps instrukser med mindre de er i strid med gjeldende nasjonal 

lovgivning eller fondsreglene eller stiftelsesdokumentene, 

d) sikre at UCITS-et ved transaksjoner som berører UCITS-ets eiendeler, mottar vederlag innen vanlige frister, 

e) sikre at UCITS-ets inntekter anvendes i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning og fondsreglene eller 

stiftelsesdokumentene. 

4. Depotmottakeren skal sikre at UCITS-ets kontantstrømmer blir behørig overvåket, og skal særlig sikre at alle 

betalinger fra eller på vegne av investorer ved tegning av andeler i UCITS-et er blitt mottatt, og at alle likvide midler i 

UCITS-et er bokført på kassekontoer som 

a) er åpnet i UCITS-ets navn, i forvaltningsselskapets navn på vegne av UCITS-et eller i depotmottakerens navn på 

vegne av UCITS-et, 

b) er åpnet hos en enhet nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav a), b) og c) i kommisjonsdirektiv 2006/73/EF(*) og 

c) føres i samsvar med prinsippene fastsatt i artikkel 16 i direktiv 2006/73/EF. 

Dersom kassekontoene er åpnet i depotmottakerens navn på vegne av UCITS-et, skal ingen likvide midler fra enheten 

nevnt i første ledd bokstav b) og ingen av depotmottakerens egne likvide midler bokføres på slike kontoer.  
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5. UCITS-ets eiendeler skal oppbevares av en depotmottaker i henhold til følgende: 

a) Når det gjelder finansielle instrumenter som kan oppbevares i depot, skal depotmottakeren 

i) oppbevare alle finansielle instrumenter som kan registreres på en konto for finansielle instrumenter som er åpnet i 

depotmottakerens regnskaper, samt alle finansielle instrumenter som fysisk kan leveres til depotmottakeren, 

ii) sikre at alle de finansielle instrumentene som kan registreres på en konto for finansielle instrumenter som er åpnet 

i depotmottakerens regnskaper, registreres i depotmottakerens regnskaper på separate kontoer i samsvar med 

prinsippene fastsatt i artikkel 16 i direktiv 2006/73/EF, og at kontoene er åpnet i UCITS-ets navn eller i det 

forvaltningsselskapets navn som opptrer på vegne av UCITS-et, slik at de til enhver tid tydelig kan identifiseres 

som tilhørende UCITS-et i samsvar med gjeldende lovgivning. 

b) Når det gjelder andre eiendeler, skal depotmottakeren 

i) kontrollere at UCITS-et eller forvaltningsselskapet som opptrer på vegne av UCITS-et, har eiendomsrett til disse 

eiendelene, ved på grunnlag av opplysninger eller dokumenter som framlegges av UCITS-et eller forvaltnings-

selskapet, samt på grunnlag av en eventuell ekstern dokumentasjon, å vurdere om UCITS-et eller forvaltnings-

selskapet som opptrer på vegne av UCITS-et, har eiendomsretten, 

ii) føre et register over de eiendelene som det er godtgjort at UCITS-et eller forvaltningsselskapet som opptrer på 

vegne av UCITS-et, har eiendomsretten til, og holde registeret oppdatert. 

6. Depotmottakeren skal regelmessig gi forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet en samlet oversikt over alle 

UCITS-ets eiendeler. 

7. De eiendelene som oppbevares i depot av depotmottakeren, skal ikke gjenbrukes for egen regning av depotmottakeren 

eller av en tredjemann som oppbevaringsfunksjonen er utkontraktert til. Med «gjenbruk» menes enhver transaksjon med 

eiendeler som oppbevares i depot, herunder, men ikke begrenset til, overføring, pantsetting, salg og utlån. 

De eiendelene som oppbevares i depot hos depotmottakeren, kan gjenbrukes bare dersom 

a) gjenbruk av eiendelene skjer for UCITS-ets regning, 

b) depotmottakeren utfører forvaltningsselskapets instrukser på vegne av UCITS-et, 

c) gjenbruk er til fordel for UCITS-et og i andelseiernes interesse og 

d) transaksjonen er dekket av likvid sikkerhet av høy kvalitet som UCITS-et har mottatt i henhold til en avtale om 

overdragelse av eiendomsrett. 

Sikkerhetens markedsverdi skal til enhver tid minst utgjøre markedsverdien av de gjenbrukte eiendelene pluss en premie.  
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8. Medlemsstatene skal sikre at et UCITS' eiendeler som oppbevares i depot, i tilfelle av insolvens hos en depotmottaker 

og/eller hos en tredjemann beliggende i Unionen som oppbevaring i depot av UCITS-ets eiendeler er utkontraktert til, ikke 

er tilgjengelige for utdeling til eller realisering til fordel for denne depotmottakerens og/eller tredjemanns kreditorer. 

  

(*) Kommisjonsdirektiv 2006/73/EF av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF med hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av begreper 

for nevnte direktivs formål (EUT L 241 av 2.9.2006, s. 26).» 

5) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 22a 

1. Depotmottakeren skal ikke utkontraktere funksjonene nevnt i artikkel 22 nr. 3 og 4 til tredjemann. 

2. Depotmottakeren kan utkontraktere funksjonene nevnt i artikkel 22 nr. 5 til tredjemann bare dersom 

a) oppgavene ikke utkontrakteres i den hensikt å unngå kravene i dette direktiv, 

b) depotmottakeren kan godtgjøre at det foreligger en objektiv begrunnelse for utkontrakteringen, 

c) depotmottakeren har utvist behørig sakkyndighet, omhu og aktsomhet i forbindelse med utvelgingen og utpekingen av 

enhver tredjemann som den ønsker å utkontraktere en del av sine oppgaver til, og fortsatt utviser behørig sakkyndighet, 

omhu og aktsomhet ved den regelmessige kontrollen med og pågående overvåkingen av enhver tredjemann som den 

har utkontraktert en del av sine oppgaver til, og av tredjemanns ordninger med hensyn til de utkontrakterte oppgavene. 

3. Depotmottakeren kan utkontraktere funksjonene nevnt i artikkel 22 nr. 5 til tredjemann bare dersom vedkommende 

tredjemann til enhver tid ved utførelsen av de utkontrakterte oppgavene 

a) har de strukturene og den sakkunnskapen som er tilstrekkelig og står i et passende forhold til arten og kompleksiteten 

av de eiendelene som UCITS-et eller forvaltningsselskapet som opptrer på vegne av UCITS-et, har betrodd 

vedkommende, 

b) når det gjelder oppbevaringsoppgavene nevnt i artikkel 22 nr. 5 bokstav a), er underlagt 

i) effektiv regulering, herunder minstekrav til kapital, og tilsyn i den berørte jurisdiksjonen, 

ii) en ekstern periodisk revisjon for å sikre at de finansielle instrumentene er i dennes besittelse, 

c) holder depotmottakerens kunders eiendeler atskilt fra sine egne eiendeler og fra depotmottakerens eiendeler på en slik 

måte at de til enhver tid klart kan identifiseres som eiendeler som tilhører en gitt depotmottakers kunder, 

d) treffer alle nødvendige tiltak for å sikre at, i tilfelle av insolvens hos en tredjemann, UCITS-ets eiendeler som 

oppbevares i depot av denne tredjemann, ikke er tilgjengelige for utdeling til eller realisering til fordel for denne 

tredjemanns kreditorer, og 

e) overholder de generelle forpliktelsene og forbudene fastsatt i artikkel 22 nr. 2, 5 og 7 og i artikkel 25.  



Nr. 40/344 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

Uten hensyn til første ledd bokstav b) i) kan depotmottakeren når lovgivningen i en tredjestat krever at visse finansielle 

instrumenter oppbevares i depot hos en lokal enhet, og ingen lokale enheter oppfyller utkontrakteringskravene fastsatt i 

nevnte bokstav, utkontraktere sine funksjoner til en slik lokal enhet kun i det omfang tredjestatens lovgivning krever det, 

bare så lenge det ikke finnes noen lokale enheter som oppfyller utkontrakteringskravene, og bare dersom 

a) investorene i det relevante UCITS-et, før de foretar investeringen, er behørig underrettet om at denne utkontrak-

teringen er påkrevd på grunn av juridiske begrensninger i tredjestatens lovgivning, om de omstendighetene som 

berettiger utkontrakteringen, og om de risikoene som er forbundet med en slik utkontraktering, 

b) investeringsselskapet eller forvaltningsselskapet på vegne av UCITS-et har pålagt depotmottakeren å utkontraktere 

oppbevaringen av slike finansielle instrumenter til en slik lokal enhet. 

Tredjemann kan i sin tur underkontraktere disse funksjonene, forutsatt at samme krav er oppfylt. I slike tilfeller får artikkel 

24 nr. 2 anvendelse mutatis mutandis på de berørte partene. 

4. Med hensyn til denne artikkel skal yting av tjenester som angitt i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF(*) 

gjennom et oppgjørssystem for verdipapirer i henhold til nevnte direktiv eller yting av tilsvarende tjenester gjennom 

oppgjørssystemer for verdipapirer i tredjestater ikke anses som utkontraktering av oppbevaringsfunksjoner. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjers-

system for verdipapir (EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45).» 

6) I artikkel 23 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2, 3 og 4 skal lyde: 

«2.  Depotmottakeren skal være 

a) en nasjonal sentralbank, 

b) en kredittinstitusjon som har tillatelse i henhold til direktiv 2013/36/EU, eller 

c) en annen juridisk person som har tillatelse fra vedkommende myndighet i henhold til medlemsstatens lovgivning 

til å utøve depotmottakervirksomhet i henhold til dette direktiv, og som er underlagt kapitaldekningskrav som ikke 

ligger under de kravene som er beregnet i henhold til den metoden som er valgt i samsvar med artikkel 315 eller 

317 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*), og som har en ansvarlig kapital som ikke er 

lavere enn startkapitalen i henhold til artikkel 28 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU. 

En juridisk person som nevnt i første ledd bokstav c) skal være underlagt regulering og løpende tilsyn og skal oppfylle 

følgende minstekrav: 

a) Den skal ha den infrastruktur som er nødvendig for å oppbevare finansielle instrumenter som kan registreres på en 

konto for finansielle instrumenter som er åpnet i depotmottakerens regnskaper. 

b) Den skal fastsette hensiktsmessige strategier og framgangsmåter for å sikre at den juridiske personen, herunder 

dens ledere og ansatte, oppfyller sine forpliktelser i henhold til dette direktiv.  
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c) Den skal ha god forvaltnings- og regnskapspraksis, internkontrollordninger, effektive framgangsmåter for risiko-

vurdering og effektive kontroll- og sikkerhetsordninger for databehandlingssystemer. 

d) Den skal opprettholde og anvende effektive organisatoriske og administrative ordninger med sikte på å treffe alle 

rimelige tiltak for å hindre interessekonflikter. 

e) Den skal sørge for at alle tjenester, all virksomhet og alle transaksjoner som den gjennomfører, dokumenteres på 

en slik måte at vedkommende myndighet kan utføre sine tilsynsoppgaver og treffe de håndhevingstiltakene som er 

fastsatt i dette direktiv. 

f) Den skal treffe rimelige tiltak for å sikre kontinuitet og regelmessighet i utførelsen av sine oppbevaringsfunksjoner 

ved å benytte hensiktsmessige og tilpassede systemer, ressurser og framgangsmåter, herunder for å utøve sin 

depotmottakervirksomhet. 

g) Alle medlemmer av ledelsesorganet og den øverste ledelsen skal til enhver tid ha tilstrekkelig god vandel og 

tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer. 

h) Dens ledelsesorgan skal ha tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og erfaringer til å kunne forstå depotmottakerens 

virksomhet, herunder de største risikoene. 

i) Hvert medlem av ledelsesorganet og den øverste ledelsen skal utvise ærlighet og integritet. 

3. Medlemsstatene skal fastsette hvilke kategorier virksomheter omhandlet i nr. 2 første ledd som kan velges som 

depotmottaker. 

4. Investeringsselskaper eller forvaltningsselskaper som opptrer på vegne av UCITS-et de forvalter, som før  

18. mars 2016 har utpekt til depotmottaker en virksomhet som ikke oppfyller kravene fastsatt i nr. 2, skal utpeke en 

depotmottaker som oppfyller disse kravene før 18. mars 2018. 

  

(*) 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).» 

b) Nr. 5 og 6 utgår. 

7) Artikkel 24 skal lyde: 

«Artikkel 24 

1. Medlemsstatene skal sikre at depotmottakeren er ansvarlig overfor UCITS-et og UCITS-ets andelseiere for tap som er 

forårsaket av depotmottakeren eller av en tredjemann som oppbevaringen av finansielle instrumenter i henhold til artikkel 

22 nr. 5 bokstav a) er utkontraktert til. 

Ved slikt tap av et finansielt instrument som oppbevares i depot, skal medlemsstatene sikre at depotmottakeren uten 

unødig opphold gir UCITS-et eller forvaltningsselskapet som opptrer på vegne av UCITS-et, tilbake et finansielt 

instrument av samme type eller et tilsvarende beløp. Depotmottakeren skal ikke være ansvarlig dersom den kan bevise at 

tapet skyldes en ekstern hendelse utenfor dens rimelige kontroll, og der konsekvensene ikke kunne ha vært unngått tross 

alle rimelige anstrengelser for å unngå dem.  
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Medlemsstatene skal sikre at depotmottakeren også er ansvarlig overfor UCITS-et og UCITS-ets investorer for ethvert 

annet tap disse måtte lide som følge av at depotmottakeren har vist uaktsomhet eller forsettlig har misligholdt sine 

forpliktelser i henhold til dette direktiv. 

2. Depotmottakerens erstatningsansvar nevnt i nr. 1 skal ikke berøres av en eventuell utkontraktering som nevnt i 

artikkel 22a. 

3. Depotmottakerens erstatningsansvar nevnt i nr. 1 kan ikke utelukkes eller begrenses ved avtale. 

4. Enhver avtale som er i strid med nr. 3, er ugyldig. 

5. Andelseiere i UCITS-et kan gjøre krav gjeldende med hensyn til depotmottakerens ansvar enten direkte eller indirekte 

gjennom forvaltningsselskapet eller investeringsselskapet, forutsatt at dette ikke fører til en duplisering av erstatningskrav 

eller ulik behandling av andelseiere.» 

8) Artikkel 25 skal lyde: 

«Artikkel 25 

1. Ingen selskaper kan opptre både som forvaltningsselskap og som depotmottaker. Ingen selskaper kan opptre både som 

investeringsselskap og som depotmottaker. 

2. Når de utfører sine oppgaver, skal forvaltningsselskapet og depotmottakeren opptre ærlig, rettferdig, profesjonelt, 

uavhengig og utelukkende i UCITS-ets og UCITS-ets investorers interesse. Når de utfører sine oppgaver, skal investerings-

selskapet og depotmottakeren opptre ærlig, rettferdig, profesjonelt, uavhengig og utelukkende i UCITS-ets investorers 

interesse. 

En depotmottaker skal ikke utøve virksomhet med hensyn til UCITS-et eller forvaltningsselskapet på vegne av UCITS-et 

som kan skape interessekonflikter mellom UCITS-et, UCITS-ets investorer, forvaltningsselskapet og depotmottakeren 

selv, med mindre depotmottakeren funksjonelt og hierarkisk har skilt utførelsen av depotmottakerfunksjonene fra sine 

øvrige oppgaver som potensielt kunne komme i konflikt med disse, og de mulige interessekonfliktene er tilstrekkelig 

identifisert, håndtert, overvåket og opplyst om til UCITS-ets investorer.» 

9) Artikkel 26 skal lyde: 

«Artikkel 26 

1. Vilkårene for skifte av forvaltningsselskap og depotmottaker og regler som sikrer vern av andelseierne ved slikt skifte, 

skal fastsettes ved lov eller i fondsreglene. 

2. Vilkårene for skifte av forvaltningsselskap og depotmottaker og regler som sikrer vern av andelseierne ved slikt skifte, 

skal fastsettes ved lov eller i investeringsselskapets stiftelsesdokumenter.» 

10) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 26a 

Depotmottakeren skal på anmodning gi sine vedkommende myndigheter alle de opplysningene den har mottatt under 

utførelsen av sine oppgaver, og som kan være nødvendige for dens vedkommende myndigheter eller for UCITS-ets eller 

forvaltningsselskapets vedkommende myndigheter.  
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Dersom vedkommende myndigheter for UCITS-et eller forvaltningsselskapet er forskjellige fra depotmottakerens, skal 

depotmottakerens vedkommende myndigheter omgående oversende de mottatte opplysningene til UCITS-ets og forvalt-

ningsselskapets vedkommende myndigheter. 

Artikkel 26b 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 112a for å fastsette 

a) hvilke opplysninger som skal inngå i den skriftlige avtalen nevnt i artikkel 22 nr. 2, 

b) vilkårene for å utføre depotmottakerfunksjonene i samsvar med artikkel 22 nr. 3, 4 og 5, herunder 

i) hvilke typer finansielle instrumenter som skal omfattes av depotmottakerens oppbevaringsoppgaver i samsvar 

med artikkel 22 nr. 5 bokstav a), 

ii) på hvilke vilkår depotmottakeren kan utføre sine oppbevaringsoppgaver med hensyn til finansielle instrumenter 

som er registrert hos en sentral depotmottaker, og 

iii) på hvilke vilkår depotmottakeren skal oppbevare finansielle instrumenter som er utstedt på navn og registrert hos 

en utsteder eller et registreringskontor, i samsvar med artikkel 22 nr. 5 bokstav b), 

c) depotmottakerens forpliktelse til å vise behørig aktsomhet i samsvar med artikkel 22a nr. 2 bokstav c), 

d) forpliktelsen til å holde eiendeler atskilt i samsvar med artikkel 22a nr. 3 bokstav c), 

e) de tiltakene som skal treffes av tredjemann i samsvar med artikkel 22a nr. 3 bokstav d), 

f) på hvilke vilkår og under hvilke omstendigheter finansielle instrumenter som oppbevares i depot, skal anses som tapt i 

henhold til artikkel 24, 

g) hva som skal forstås med eksterne hendelser utenfor rimelig kontroll, når konsekvensene ikke kunne ha vært unngått 

tross alle rimelige anstrengelser for å unngå dem i samsvar med artikkel 24 nr. 1, 

h) vilkårene for å oppfylle uavhengighetskravet nevnt i artikkel 25 nr. 2.» 

11) I artikkel 30 skal første ledd lyde: 

«Artikkel 13–14b får anvendelse mutatis mutandis på investeringsselskaper som ikke har utpekt et forvaltningsselskap som 

har tillatelse i henhold til dette direktiv.» 

12) Kapittel V avsnitt 3 oppheves.  
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13) I artikkel 69 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Prospektet skal inneholde enten 

a) opplysninger om den aktuelle godtgjøringspolitikken, herunder, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan 

godtgjøring og ytelser beregnes og hvilke personer som er ansvarlige for å tildele godtgjøring og ytelser, herunder 

sammensetningen av godtgjøringskomiteen, dersom det finnes en slik, eller 

b) et sammendrag av godtgjøringspolitikken og en erklæring om at opplysningene om den aktuelle godtgjørings-

politikken, herunder, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjøring og ytelser beregnes og hvilke 

personer som er ansvarlige for å tildele godtgjøring og ytelser, herunder sammensetningen av godtgjøringskomi-

teen, dersom det finnes en slik, er tilgjengelige på et nettsted, med en henvisning til nettstedet, og at en papirkopi 

kan fås gratis på anmodning.» 

b) I nr. 3 skal nytt ledd lyde: 

«Årsberetningen skal også inneholde 

a) samlet godtgjøringsbeløp for regnskapsåret, inndelt i fast og variabel godtgjøring, som utbetales av forvaltnings-

selskapet og av investeringsselskapet til de ansatte, og antall mottakere samt, der det er relevant, ethvert beløp som 

utbetales direkte av UCITS-et selv, herunder alle resultatavhengige gebyrer, 

b) samlet godtgjøringsbeløp fordelt på kategorier av ansatte og annet personale som nevnt i artikkel 14a nr. 3, 

c) en beskrivelse av hvordan godtgjøring og ytelser beregnes, 

d) resultatet av gjennomgåelsen nevnt i artikkel 14b nr. 1 bokstav c) og d), herunder eventuelle uregelmessigheter 

som har funnet sted, 

e) vesentlige endringer av den vedtatte godtgjøringspolitikken.» 

14) I artikkel 78 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 skal bokstav a) lyde: 

«a) identifisering av UCITS-et og av UCITS-ets vedkommende myndighet,». 

b) I nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

«Nøkkelinformasjonen for investorer skal også omfatte en erklæring om at opplysningene om den aktuelle godt-

gjøringspolitikken, herunder, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjøring og ytelser beregnes og 

hvilke personer som er ansvarlige for å tildele godtgjøring og ytelser, herunder sammensetningen av godtgjørings-

komiteen, dersom det finnes en slik, er tilgjengelige på et nettsted, med en henvisning til nettstedet, og at en papirkopi 

kan fås gratis på anmodning.»  
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15) Artikkel 98 nr. 2 bokstav d) skal lyde: 

«d) kreve 

i) i den utstrekning det er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning, eksisterende opplysninger om tele- og datatrafikk 

som oppbevares av teleoperatører, dersom det er begrunnet mistanke om en overtredelse, og dersom disse opplys-

ningene kan være relevante for en gransking av overtredelser av dette direktiv, 

ii) eksisterende opptak av telefonsamtaler eller elektronisk kommunikasjon eller andre opplysninger om datatrafikk 

som oppbevares av UCITS-er, forvaltningsselskaper, investeringsselskaper, depotmottakere eller andre enheter 

som omfattes av dette direktiv,». 

16) Artikkel 99 skal lyde: 

«Artikkel 99 

1. Uten at det berører vedkommende myndigheters tilsynsmyndighet i henhold til artikkel 98 og medlemsstatenes rett til 

å fastsette og ilegge strafferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene fastsette regler for administrative sanksjoner og andre 

administrative tiltak som skal anvendes på selskaper og personer ved overtredelse av nasjonale bestemmelser som 

innarbeider dette direktiv, og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. 

Dersom medlemsstatene beslutter ikke å fastsette regler for administrative sanksjoner for overtredelser som er omfattet av 

nasjonal strafferett, skal de underrette Kommisjonen om de relevante strafferettsbestemmelsene. 

De administrative sanksjonene og andre administrative tiltak skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 

virke avskrekkende. 

Medlemsstatene skal innen 18. mars 2016 underrette Kommisjonen og ESMA om de lover og forskrifter som innarbeider 

denne artikkel, herunder eventuelle relevante strafferettsbestemmelser. Medlemsstatene skal uten unødig opphold 

underrette Kommisjonen og ESMA om eventuelle senere endringer av dem. 

2. Dersom medlemsstatene i samsvar med nr. 1 har valgt å fastsette strafferettslige sanksjoner for overtredelser av 

bestemmelsene omhandlet i nevnte nummer, skal de sikre at det er truffet egnede tiltak slik at vedkommende myndigheter 

har all nødvendig myndighet til å ta kontakt med rettsmyndigheter innenfor sin jurisdiksjon for å få særskilte opplysninger 

om etterforskning eller straffesaker som er innledet ved mulige overtredelser av dette direktiv, og til å gi andre 

vedkommende myndigheter og ESMA samme opplysninger slik at de kan oppfylle sine forpliktelser til å samarbeide med 

hverandre og med ESMA for dette direktivs formål. 

Vedkommende myndigheter kan også samarbeide med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater for å lette 

inndrivelsen av overtredelsesgebyrer. 

3. Som del av den overordnede gjennomgåelsen av dette direktiv skal Kommisjonen senest 18. september 2017 

gjennomgå anvendelsen av administrative og strafferettslige sanksjoner og særlig se på behovet for en ytterligere 

harmonisering av de administrative sanksjonene som er fastsatt for overtredelse av kravene i dette direktiv. 

4. En vedkommende myndighet kan nekte å etterkomme en anmodning om opplysninger eller en anmodning om å 

samarbeide om en gransking bare under en av følgende særlige omstendigheter: 

a) utlevering av relevante opplysninger kan være til skade for den anmodede medlemsstats sikkerhet, særlig når det 

gjelder bekjempelse av terrorisme og annen alvorlig kriminalitet,  
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b) etterkommelse av anmodningen vil sannsynligvis være til skade for dens egen gransking, håndheving eller eventuelt en 

etterforskning, 

c) det er allerede innledet rettergang for de samme forholdene og mot de samme personene hos myndighetene i den 

anmodede medlemsstat, eller 

d) disse personene har allerede fått en endelig dom for de samme forholdene i den anmodede medlemsstat. 

5. Dersom pliktene får anvendelse på UCITS-er, forvaltningsselskaper, investeringsselskaper eller depotmottakere, skal 

medlemsstatene sikre at det i tilfelle overtredelse av nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv, kan anvendes 

administrative sanksjoner eller andre administrative tiltak i samsvar med nasjonal lovgivning på medlemmene av 

ledelsesorganet og andre fysiske personer som i henhold til nasjonal lovgivning er ansvarlige for overtredelsen. 

6. I samsvar med nasjonal lovgivning skal medlemsstatene sikre at de administrative sanksjonene og andre admini-

strative tiltak som kan anvendes i tilfellene nevnt i nr. 1, minst omfatter følgende: 

a) en offentlig erklæring som angir navnet på den personen som er ansvarlig for overtredelsen, og typen overtredelse, 

b) et pålegg der det kreves at personen som er ansvarlig for overtredelsen, avslutter atferden og avstår fra å gjenta slik 

atferd, 

c) for et UCITS eller et forvaltningsselskap, en midlertidig oppheving eller tilbakekalling av UCITS-ets eller 

forvaltningsselskapets tillatelse, 

d) et midlertidig eller, ved gjentatte alvorlige overtredelser, permanent forbud for et medlem av forvaltningsselskapets 

eller investeringsselskapets ledelsesorgan eller for enhver annen juridisk person som holdes ansvarlig, mot å utøve 

ledelsesfunksjoner i disse eller i andre selskaper, 

e) for en juridisk person, administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst 5 000 000 euro eller, i 

medlemsstater som ikke har euro som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta 17. september 2014, eller 10 % 

av den juridiske personens samlede årsomsetning i henhold til de seneste tilgjengelige regnskapene som er godkjent av 

ledelsesorganet; dersom den juridiske personen er et morforetak eller et datterforetak av det morforetaket som skal 

utarbeide konsernregnskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(*), skal relevant samlet 

årsomsetning være den samlede årsomsetningen eller tilsvarende type inntekt i samsvar med relevant unionsrett på 

regnskapsområdet ifølge det seneste tilgjengelige konsernregnskapet som er godkjent av det overordnede 

morforetakets ledelsesorgan, 

f) for en fysisk person, administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst 5 000 000 euro eller, i 

medlemsstater som ikke har euro som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta 17. september 2014, 

g) som et alternativ til bokstav e) og f), administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst det 

dobbelte av den fordelen som ble oppnådd ved overtredelsen, dersom fordelen kan beregnes, selv om beløpet 

overstiger maksimumsbeløpene i bokstav e) og f).  
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7. Medlemsstatene kan i henhold til nasjonal lovgivning gi vedkommende myndigheter myndighet til å ilegge andre 

typer sanksjoner enn dem som er nevnt i nr. 6, eller overtredelsesgebyrer som overstiger beløpene nevnt i nr. 6 bokstav e), 

f) og g). 

  

(*) 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).» 

17) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 99a 

Medlemsstatene skal sikre at det i deres lover og forskrifter som innarbeider dette direktiv, fastsettes sanksjoner, særlig når 

a) det drives virksomhet som UCITS uten tillatelse, i strid med artikkel 5, 

b) det drives virksomhet som forvaltningsselskap uten forhåndstillatelse, i strid med artikkel 6, 

c) det drives virksomhet som investeringsselskap uten forhåndstillatelse, i strid med artikkel 27, 

d) en kvalifiserende eierandel i et forvaltningsselskap erverves direkte eller indirekte, eller en slik kvalifiserende 

eierandel i et forvaltningsselskap økes ytterligere slik at andelen av stemmerettene eller av kapitalen vil nå eller 

overstige 20 %, 30 % eller 50 %, eller slik at forvaltningsselskapet blir et datterforetak (heretter kalt «det planlagte 

erverv»), uten at vedkommende myndigheter for forvaltningsselskapet som erververen søker å erverve eller øke en 

kvalifiserende eierandel i, underrettes skriftlig, i strid med artikkel 11 nr. 1, 

e) en kvalifiserende eierandel i et forvaltningsselskap avhendes direkte eller indirekte, eller reduseres slik at andelen av 

stemmerettene eller av kapitalen vil falle under 20 %, 30 % eller 50 %, eller slik at forvaltningsselskapet vil opphøre å 

være et datterforetak, uten at vedkommende myndigheter underrettes skriftlig, i strid med artikkel 11 nr. 1, 

f) et forvaltningsselskap har fått tillatelse på grunnlag av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter, i strid med 

artikkel 7 nr. 5 bokstav b), 

g) et investeringsselskap har fått tillatelse på grunnlag av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter, i strid med 

artikkel 29 nr. 4 bokstav b), 

h) et forvaltningsselskap som har fått kjennskap til erverv eller avhendelser av eierandeler i dets kapital som fører til at 

andelen overstiger eller faller under en av tersklene nevnt i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, unnlater å 

underrette vedkommende myndigheter om dette, i strid med artikkel 11 nr. 1 i dette direktiv, 

i) et forvaltningsselskap unnlater å underrette vedkommende myndighet minst en gang i året om navnene på aksjeeiere 

og deltakere som eier kvalifiserende eierandeler, samt andelenes størrelse, i strid med artikkel 11 nr. 1,  
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j) et forvaltningsselskap unnlater å følge de framgangsmåtene og ordningene som er fastsatt i samsvar med nasjonale 

bestemmelser som innarbeider artikkel 12 nr. 1 bokstav a), 

k) et forvaltningsselskap unnlater å overholde strukturelle og organisatoriske krav som er fastsatt i samsvar med nasjonale 

bestemmelser som innarbeider artikkel 12 nr. 1 bokstav b), 

l) et investeringsselskap unnlater å følge de framgangsmåtene og ordningene som er fastsatt i samsvar med nasjonale 

bestemmelser som innarbeider artikkel 31, 

m) et forvaltningsselskap eller et investeringsselskap unnlater å overholde de kravene knyttet til utkontraktering av dets 

funksjoner til tredjemann som er fastsatt i samsvar med nasjonale bestemmelser som innarbeider artikkel 13 og 30, 

n) et forvaltningsselskap eller et investeringsselskap unnlater å overholde atferdsregler fastsatt i samsvar med nasjonale 

bestemmelser som innarbeider artikkel 14 og 30, 

o) en depotmottaker unnlater å utføre sine oppgaver i samsvar med nasjonale bestemmelser som innarbeider artikkel 22 

nr. 3–7, 

p) et investeringsselskap eller, for hvert av investeringsfondene det forvalter, et forvaltningsselskap unnlater gjentatte 

ganger å overholde pliktene med hensyn til UCITS-ers investeringspolitikk fastsatt i nasjonale bestemmelser som 

innarbeider kapittel VII, 

q) et forvaltningsselskap eller et investeringsselskap unnlater å anvende en risikostyringsmetode eller en metode som 

muliggjør en nøyaktig og uavhengig vurdering av OTC-derivatenes verdi, som fastsatt i nasjonale bestemmelser som 

innarbeider artikkel 51 nr. 1, 

r) et investeringsselskap eller, for hvert av investeringsfondene det forvalter, et forvaltningsselskap unnlater gjentatte 

ganger å overholde de kravene til informasjon til investorene som er fastsatt i samsvar med nasjonale bestemmelser 

som innarbeider artikkel 68–82, 

s) et forvaltningsselskap eller et investeringsselskap som markedsfører andeler i et UCITS som det forvalter i en annen 

medlemsstat enn UCITS-ets hjemstat, unnlater å oppfylle meldingskravet fastsatt i artikkel 93 nr. 1. 

Artikkel 99b 

1. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter på sitt offisielle nettsted offentliggjør alle beslutninger, som 

ikke kan påklages, om ilegging av en administrativ sanksjon eller et administrativt tiltak for overtredelser av nasjonale 

bestemmelser som innarbeider dette direktiv, uten unødig opphold etter at den personen som er ilagt sanksjonen eller 

tiltaket, er underrettet om nevnte beslutning. Offentliggjøringen skal inneholde minst opplysninger om overtredelsens type 

og art og identiteten til ansvarlige personer. Denne forpliktelsen gjelder ikke for beslutninger om å pålegge tiltak i 

forbindelse med gransking. 

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 ved 

offentliggjøring av slike opplysninger, eller dersom offentliggjøringen ville skade finansmarkedenes stabilitet eller en 

pågående gransking, skal medlemsstatene sikre at vedkommende myndigheter enten 

a) utsetter offentliggjøringen av beslutningen om å ilegge en sanksjon eller et tiltak inntil det ikke lenger er noen grunn til 

ikke å offentliggjøre den,  
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b) offentliggjør beslutningen om å ilegge en sanksjon eller et tiltak i anonymisert form på en måte som er i samsvar med 

nasjonal lovgivning, dersom en slik anonym offentliggjøring sikrer et effektivt vern av de aktuelle personopplys-

ningene, eller 

c) ikke offentliggjør en beslutning om å ilegge en sanksjon eller et tiltak dersom alternativene som angis i bokstav a) og 

b), ikke anses som tilstrekkelige 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 tiltak i anonymisert form, kan offentliggjøringen av de relevante 

opplysningene utsettes i et rimelig tidsrom dersom det forventes at grunnene til den anonyme offentliggjøringen vil 

bortfalle i løpet av dette tidsrommet. 

2. Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA om alle administrative sanksjoner som ilegges, men som ikke 

offentliggjøres i samsvar med nr. 1 annet ledd bokstav c), herunder eventuelle klager i denne forbindelse og resultatet av 

disse. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter mottar opplysninger 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. 

3. Dersom beslutningen om å ilegge en sanksjon eller et tiltak klages inn for de relevante rettsmyndighetene eller andre 

myndigheter, skal vedkommende myndigheter på sitt offisielle nettsted omgående offentliggjøre disse opplysningene og 

eventuelle senere opplysninger om utfallet av en slik klage. Alle beslutninger om annullering av en tidligere beslutning om 

å ilegge en sanksjon eller et tiltak, skal også offentliggjøres. 

4. 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. 

Artikkel 99c 

1. Medlemsstatene skal påse at vedkommende myndigheter når de bestemmer typen av administrative sanksjoner eller 

tiltak og nivået på administrative overtredelsesgebyrer, sikrer at de er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og 

virker avskrekkende, og 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 f.eks. av en juridisk persons 

samlede omsetning eller av en fysisk persons årsinntekt, 

d) betydningen av den fortjenesten som er oppnådd, eller det tapet som er unngått av den personen som er ansvarlig for 

overtredelsen, den skaden som er påført andre personer og eventuelt skaden på markedenes virkemåte eller økonomien 

i alminnelighet, i den grad dette kan fastslås,  
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e) viljen hos personen som er ansvarlig for overtredelsen, til å samarbeide med vedkommende myndighet, 

f) tidligere overtredelser begått av personen som er ansvarlig for overtredelsen, 

g) tiltak som den personen som er ansvarlig for overtredelsen, har truffet etter overtredelsen for å hindre at den gjentas. 

2. Ved utøvelsen av sin myndighet til å ilegge sanksjoner i henhold til artikkel 99 skal vedkommende myndigheter 

samarbeide nært for å sikre at tilsyns- og granskingsmyndigheten og de administrative sanksjonene fører til ønskede 

resultater i samsvar med dette direktiv. De skal også samordne sin innsats for å unngå eventuelt dobbeltarbeid og 

overlapping når de utøver sin tilsyns- og granskingsmyndighet og ilegger administrative sanksjoner i saker på tvers av 

landegrensene i samsvar med artikkel 101. 

Artikkel 99d 

1. Medlemsstatene skal innføre effektive og pålitelige ordninger for å oppmuntre til rapportering til vedkommende 

myndigheter av mulige og faktiske overtredelser av nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv, herunder sikre 

kommunikasjonskanaler for rapportering av slike overtredelser. 

2. Ordningene nevnt i nr. 1 skal minst omfatte 

a) særlige framgangsmåter for mottaking av rapporter om overtredelser og oppfølging av dem, 

b) passende vern av arbeidstakere i investeringsselskaper, forvaltningsselskaper og depotmottakere som rapporterer om 

overtredelser som er begått i disse enhetene, i det minste mot gjengjeldelse, diskriminering og andre typer urettferdig 

behandling, 

c) vern av personopplysninger både om den personen som rapporterer om overtredelsene, og den fysiske personen som 

angivelig er ansvarlig for overtredelsen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(*), 

d) klare regler som sikrer at den personen som rapporterer om en overtredelse, til enhver tid garanteres fortrolighet, med 

mindre offentliggjøring kreves i henhold til nasjonal lovgivning i forbindelse med ytterligere undersøkelser eller 

etterfølgende rettergang. 

3. ESMA skal stille til rådighet en eller flere sikre kommunikasjonskanaler for rapportering av overtredelser av de 

nasjonale bestemmelsene som innarbeider dette direktiv. ESMA skal sikre at disse kommunikasjonskanalene er i samsvar 

med nr. 2 bokstav a)–d). 

4. Medlemsstatene skal sikre at rapportering fra arbeidstakere i investeringsselskaper, forvaltningsselskaper og 

depotmottakere som nevnt i nr. 1 og 3 ikke skal anses som et brudd på taushetsplikt som gjelder i henhold til avtale eller 

lover eller forskrifter, og ikke skal medføre noen form for ansvar for den personen som rapporterer. 

5. Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper, investeringsselskaper og depotmottakere har egnede fram-

gangsmåter som arbeidstakerne kan følge når de rapporterer om overtredelser internt gjennom en særskilt, uavhengig og 

selvstendig kanal. 

Artikkel 99e 

1. Vedkommende myndigheter skal årlig framlegge for ESMA sammenfattede opplysninger om alle sanksjoner og tiltak 

som de har ilagt i samsvar med artikkel 99. ESMA skal offentliggjøre disse opplysningene i en årsrapport.  
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2. Dersom vedkommende myndighet har offentliggjort administrative sanksjoner eller tiltak, skal den samtidig 

underrette ESMA om disse sanksjonene og tiltakene. Dersom en offentliggjort sanksjon eller et offentliggjort tiltak gjelder 

et forvaltningsselskap eller et investeringsselskap, skal ESMA tilføye en henvisning til nevnte sanksjon eller tiltak på listen 

over forvaltningsselskaper offentliggjort i henhold til artikkel 6 nr. 1. 

3. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette framgangsmåtene og formatet for 

framlegging av opplysninger i henhold til denne artikkel. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 18. september 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. 

  

(*) 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).» 

18) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 104a 

1. Medlemsstatene skal anvende direktiv 95/46/EF på behandling av personopplysninger som utføres i medlemsstatene i 

henhold til dette direktiv. 

2. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(*) får anvendelse på ESMAs behandling av personopplys-

ninger i henhold til dette direktiv. 

  

(*) 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).» 

19) I artikkel 12 nr. 3, artikkel 14 nr. 2, artikkel 43 nr. 5, artikkel 51 nr. 4, artikkel 60 nr. 6, artikkel 61 nr. 3, artikkel 62 nr. 4, 

artikkel 64 nr. 4, artikkel 75 nr. 4, artikkel 78 nr. 7, artikkel 81 nr. 2, artikkel 95 nr. 1 og artikkel 111 erstattes ordene «i 

samsvar med artikkel 112 nr. 2–4 og på vilkårene i artikkel 112a og 112b» med ordene «i samsvar med artikkel 112a». 

20) I artikkel 50a erstattes ordene «i samsvar med artikkel 112a og på vilkårene i artikkel 112b og 112c» med ordene «i 

samsvar med artikkel 112a». 

21) I artikkel 52 nr. 4 tredje ledd erstattes henvisningen til artikkel 112 nr. 1 med en henvisning til artikkel 112. 

22) Artikkel 112 skal lyde: 

«Artikkel 112 

Kommisjonen skal bistås av Den europeiske verdipapirkomité nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2001/528/EF(*). 

  

(*) 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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23) Artikkel 112a skal lyde: 

«Artikkel 112a 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 12, 14, 43, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 og 111 skal 

gis Kommisjonen for en periode på fire år fra 4. januar 2011. 

Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 26b skal gis Kommisjonen for en periode på fire år fra 

17. september 2014. 

Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 50a skal gis Kommisjonen for en periode på fire år fra  

21. juli 2011. 

Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 51 skal gis Kommisjonen for en periode på fire år fra  

20. juni 2013. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest seks måneder før utgangen av 

fireårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 og 111 kan når som 

helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  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 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 og 111 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.» 

24) Artikkel 112b oppheves. 

25) I oversikt A i vedlegg I skal nr. 2 lyde: 

«2.  Opplysninger om depotmottakeren: 

2.1.  identiteten til UCITS-ets depotmottaker og en beskrivelse av dens oppgaver og av interessekonflikter som kan oppstå, 
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2.2. en beskrivelse av eventuelle oppbevaringsfunksjoner som depotmottakeren har utkontraktert, listen over oppdrags-

takere og underoppdragstakere og eventuelle interessekonflikter som kan oppstå som følge av utkontrakteringen, 

2.3. en erklæring om at ajourførte opplysninger om nr. 2.1 og 2.2 vil bli stilt til rådighet for investorer på anmodning.» 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 18. mars 2016 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

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

De skal anvende lovene og forskriftene nevnt i første ledd fra 18. mars 2016. Når disse bestemmelsene vedtas av medlems-

statene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler 

for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 23. juli 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ  S. GOZI 

 President Formann 

 __________  
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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(*) 

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)  Finanskrisen har vist at det på unionsplan er en betydelig mangel på egnede verktøy for å håndtere usunne eller 

kriserammede kredittinstitusjoner og verdipapirforetak («institusjoner») på en effektiv måte. Det er særlig behov for 

slike verktøy for å hindre insolvens eller, når insolvens oppstår, for å redusere de negative følgene ved å opprettholde 

den berørte institusjonens systemviktige funksjoner. Under krisen var disse utfordringene en viktig grunn til at 

medlemsstatene måtte redde institusjoner med skattebetalernes penger. Målet med en troverdig ramme for gjenopp-

retting og krisehåndtering er å fjerne behovet for slike tiltak i størst mulig omfang. 

2)  Finanskrisen var en systemkrise i den forstand at den påvirket mange kredittinstitusjoners tilgang til finansiering. For å 

unngå en krise som får følger for hele økonomien, må en slik krise bøtes på med tiltak rettet mot å sikre tilgang til 

finansiering på likeverdige vilkår for alle kredittinstitusjoner som ellers er solvente. Slike tiltak omfatter likviditetsstøtte 

fra sentralbanker og garantier fra medlemsstatene for verdipapirer utstedt av solvente kredittinstitusjoner. 

3)  Finansmarkedene i Unionen er sterkt integrerte og nært sammenknyttede og omfatter mange institusjoner som driver 

utstrakt virksomhet på tvers av nasjonale grenser. En kriserammet institusjon som driver grensekryssende virksomhet, 

kan påvirke stabiliteten på finansmarkedene i de ulike medlemsstatene den utøver virksomhet i. Medlemsstatenes 

manglende evne til å ta kontroll over en kriserammet institusjon og krisehåndtere den på en måte som effektivt hindrer 

omfattende systemskade, kan undergrave medlemsstatenes gjensidige tillit og troverdigheten til det indre marked for 

finansielle tjenester. Finansmarkedenes stabilitet er derfor en viktig forutsetning for det indre markeds opprettelse og 

virkemåte.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 38. 

(1) EUT C 39 av 12.2.2013, s. 1. 

(2) EUT C 44 av 15.2.2013, s. 68. 

(3) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 6. mai 2014. 

2020/EØS/40/35 
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4)  Framgangsmåtene for krisehåndtering av institusjoner er for tiden ikke harmonisert på unionsplan. Noen medlemsstater 

anvender de samme framgangsmåtene på institusjoner som på andre insolvente foretak og har i noen tilfeller tilpasset 

dem til institusjoner. Det er betydelige materielle og formelle forskjeller mellom medlemsstatenes lover og forskrifter 

om insolvens for institusjoner. I tillegg har finanskrisen vist at den alminnelige insolvensbehandlingen for foretak ikke 

nødvendigvis alltid er egnet i forbindelse med institusjoner, ettersom den ikke alltid sikrer tilstrekkelig raskt inngrep, 

opprettholdelse av institusjoners kritiske funksjoner og at finansiell stabilitet bevares. 

5)  Det er derfor behov for en ordning som gir myndighetene et pålitelig sett av verktøy for å gripe rettidig og raskt inn 

overfor en usunn eller kriserammet institusjon for å sikre at institusjonens kritiske finansielle og økonomiske funksjoner 

opprettholdes, samtidig som konsekvensene for økonomien og finanssystemet av at en institusjon blir kriserammet, 

reduseres. Ordningen bør sikre at aksjeeierne bærer tap først, og deretter kreditorene, forutsatt at ingen kreditor påføres 

større tap enn vedkommende ville ha blitt påført dersom institusjonen var blitt avviklet gjennom ordinær insolvens-

behandling, i samsvar med prinsippet om at ingen kreditorer skal ha dårligere vilkår enn gjennom en ordinær insolvens-

behandling, som angitt i dette direktiv. Med nye fullmakter bør myndighetene for eksempel kunne opprettholde uavbrutt 

tilgang til innskudd og betalingstransaksjoner, selge levedyktige deler av institusjonen ved behov og fordele tap på en 

rettferdig og forutsigbar måte. Disse målene bør bidra til at destabilisering av finansmarkedene kan unngås og skattebe-

talernes kostnader reduseres. 

6)  Den pågående gjennomgåelsen av rammereglene, særlig styrkingen av kapital- og likviditetsbuffere og bedre verktøy 

for makrotilsynspolitikk, bør redusere sannsynligheten for framtidige kriser og øke institusjonenes motstandsdyktighet 

mot økonomisk stress, uansett om dette skyldes systemforstyrrelser eller hendelser som er spesifikke for den enkelte 

institusjonen. Det er imidlertid ikke mulig å utarbeide rammeregler for regulering og tilsyn som for alltid kan hindre at 

disse institusjonene kommer i vanskeligheter. Medlemsstatene bør derfor være forberedt på og ha egnede gjenopp-

rettings- og krisehåndteringsverktøy for å håndtere situasjoner med både systemkriser og kriser i enkeltinstitusjoner. 

Slike verktøy bør omfatte ordninger som gjør det mulig for myndighetene å håndtere institusjoner som er eller kan 

forventes å bli kriserammet, på en effektiv måte. 

7)  Ved anvendelsen av slike fullmakter og vedtakelsen av tiltakene bør det tas hensyn til omstendighetene rundt krisen. 

Dersom problemet oppstår i én enkelt institusjon, mens resten av finanssystemet ikke berøres, bør myndighetene kunne 

anvende krisehåndteringsfullmaktene uten nevneverdig hensyn til spredningsvirkninger. I et sårbart miljø bør det 

imidlertid legges større vekt på å unngå at finansmarkedene destabiliseres. 

8)  Krisehåndtering av en institusjon slik at den opprettholdes som et selskap i fortsatt drift, kan som en siste utvei omfatte 

bruk av offentlige finansielle stabiliseringsverktøy, herunder midlertidig offentlig eierskap. Det er derfor viktig at 

krisehåndteringsfullmaktene og ordningene for krisehåndteringsfinansiering utformes på en slik måte at skattebetalerne 

nyter godt av et eventuelt overskudd fra omstruktureringen av en institusjon som myndighetene har hjulpet på fote igjen. 

Ansvarlighet og aksept av risiko bør belønnes. 

9)  Noen medlemsstater har allerede vedtatt lovendringer som innfører ordninger for krisehåndtering av kriserammede 

institusjoner, mens andre har meddelt at de har til hensikt å innføre slike ordninger dersom de ikke vedtas på unionsplan. 

Mangelen på felles vilkår, fullmakter og framgangsmåter for krisehåndtering av institusjoner vil kunne hindre det indre 

marked i å fungere tilfredsstillende og hindre nasjonale myndigheters samarbeid om håndtering av kriserammede 

institusjonskonserner som driver grensekryssende virksomhet. Dette gjelder særlig når ulike tilnærmingsmåter gjør at 

nasjonale myndigheter ikke har samme kontrollmulighet eller mulighet til å krisehåndtere institusjoner. Forskjellene 

mellom krisehåndteringsordningene kan også berøre institusjonenes finansieringskostnader ulikt i de ulike medlems-

statene og vri konkurransen mellom institusjonene. Det er behov for effektive krisehåndteringsordninger i alle medlems-

stater for å sikre at institusjonenes etableringsrett i det indre marked ikke begrenses på grunn av hjemstatens finansielle 

kapasitet til å håndtere deres krise. 

10)  Disse hindringene bør fjernes, og det bør vedtas regler for å sikre at bestemmelsene om det indre marked ikke under-

graves. For dette formål bør regler for krisehåndtering av institusjoner omfattes av felles regler for minsteharmonisering.  
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11)  For å sikre samsvar med eksisterende unionsregelverk på området finansielle tjenester og størst mulig finansiell 

stabilitet for alle typer institusjoner bør krisehåndteringsordningen gjelde for institusjoner som er omfattet av 

tilsynskravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU(2). Ordningen bør også gjelde for finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper 

omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF(3), blandede holdingselskaper og finansinstitusjoner, når 

sistnevnte er datterforetak av en institusjon eller av et finansielt holdingselskap, et blandet finansielt holdingselskap eller 

et blandet holdingselskap og er underlagt morforetakets tilsyn på konsolidert grunnlag. Krisen har vist at insolvens i et 

foretak som tilhører et konsern, raskt kan påvirke hele konsernets solvens og dermed også påvirke systemet. 

Myndighetene bør derfor ha effektive midler for å iverksette tiltak overfor disse foretakene for å hindre sprednings-

virkninger og utarbeide en ensartet krisehåndteringsordning for konsernet som helhet, ettersom insolvens i et foretak 

som tilhører et konsern, raskt kan påvirke solvensen i hele konsernet. 

12)  For å sikre ensartede rammeregler bør sentrale motparter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012(4) og verdipapirsentraler i henhold til Europaparlamentets og Rådets kommende forordning om forbedring 

av verdipapiravviklingen i Den europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF 

kunne omfattes av et eget regelverksinitiativ for å fastsette en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av disse 

foretakene. 

13)  Anvendelsen av krisehåndteringsverktøy og -fullmakter i henhold til dette direktiv kan få følger for aksjeeieres og 

kreditorers rettigheter. Myndighetenes fullmakt til å overføre en institusjons aksjer eller alle eller noen av dens eiendeler 

til en kjøper i privat sektor uten aksjeeiernes samtykke berører særlig aksjeeiernes eiendomsrett. I tillegg kan 

likebehandlingen av kreditorer bli berørt av fullmakten til å beslutte hvilke forpliktelser som skal overføres fra en 

kriserammet institusjon, for å sikre at tjenester opprettholdes og unngå negativ innvirkning på den finansielle 

stabiliteten. Krisehåndteringstiltak bør derfor treffes bare når det er nødvendig av hensyn til offentlighetens interesse, og 

ethvert inngrep i aksjeeiernes og kreditorenes rettigheter som følge av et krisehåndteringstiltak bør være i samsvar med 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter (heretter kalt pakten). Dersom kreditorer i samme klasse 

forskjellsbehandles i forbindelse med et krisehåndteringstiltak, bør forskjellsbehandlingen særlig være berettiget ut fra 

offentlighetens interesse og stå i forhold til risikoene som håndteres, og det bør verken direkte eller indirekte forskjells-

behandles på grunnlag av nasjonalitet. 

14)  Myndigheter bør ta hensyn til arten av en institusjons virksomhet, dens aksjeeierstruktur, juridiske form, risikoprofil, 

størrelse, rettslige status og dens forbindelser med andre institusjoner eller med finanssystemet i sin alminnelighet, 

virksomhetens omfang og kompleksitet, hvorvidt den er medlem av en institusjonell beskyttelsesordning eller av andre 

samarbeidsordninger for gjensidig solidaritet, hvorvidt den yter investeringstjenester eller utøver investerings-

virksomhet, samt hvorvidt det er sannsynlig at dens krise og etterfølgende avvikling gjennom ordinær insolvens-

behandling kan få vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, for andre institusjoner, for finansierings-

vilkårene eller for økonomien i sin alminnelighet, i forbindelse med gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner, og når 

de anvender ulike tilgjengelige fullmakter og verktøy, bør de sikre at ordningen anvendes på en egnet og forholdsmessig 

måte, og at den administrative byrden knyttet til forpliktelsene til å utarbeide gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner 

blir så liten som mulig. Kravene til innhold og opplysninger som angis i dette direktiv og dets vedlegg, fastsetter en 

minstestandard for institusjoner som åpenbart er viktige for systemet, men myndighetene kan for enkeltinstitusjoner 

anvende andre eller betydelig reduserte krav til gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner og opplysninger samt en 

mindre hyppig ajourføring enn årlig. For en liten institusjon med få forbindelser og enkel struktur kan en gjenoppret-

tingsplan begrenses til enkelte grunnleggende opplysninger om struktur, utløsning av gjenopprettingstiltak og 

gjenopprettingsmuligheter. Dersom en institusjon kan tillates å erklære seg insolvent, kan krisehåndteringsplanen også 

  

(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 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). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og 

investeringsforetak i et finansielt konglomerat, og om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 

93/6/EØF og 93/22/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EUT L 35 av 11.2.2003, 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 7.2.2012, s. 1). 
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reduseres. Videre bør ordningen anvendes på en slik måte at finansmarkedenes stabilitet ikke settes i fare. Særlig i 

situasjoner som kjennetegnes av mer omfattende problemer eller til og med tvil om mange institusjoners motstands-

dyktighet, er det avgjørende at myndighetene vurderer risikoen for spredningsvirkninger av tiltakene som treffes overfor 

enkeltinstitusjoner. 

15)  For å sikre rettidige tiltak, for å garantere uavhengighet fra markedsdeltakere og for å unngå interessekonflikter bør 

medlemsstatene utpeke offentlige forvaltningsmyndigheter eller myndigheter med offentlige forvaltningsfullmakter som 

skal utøve funksjoner og utføre oppgaver knyttet til krisehåndtering i henhold til dette direktiv. Medlemsstatene bør 

sikre at disse krisehåndteringsmyndighetene tildeles egnede ressurser. Utpekingen av offentlige myndigheter bør ikke 

utelukke delegering under en krisehåndteringsmyndighets ansvar. Det er imidlertid ikke nødvendig å fastsette nøyaktig 

hvilken eller hvilke typer myndigheter som skal utpekes til krisehåndteringsmyndighet av medlemsstatene. En slik 

harmonisering kunne ha lettet samordningen, men ville innebære betydelige inngrep i medlemsstatenes forfatnings- og 

forvaltningssystemer. Det er likevel mulig å oppnå tilstrekkelig samordning med et mindre inngripende krav: Alle 

nasjonale myndigheter som deltar i krisehåndteringen av institusjoner, bør være representert i krisehåndteringskollegier 

som samordner over grensene eller på unionsplan. Medlemsstatene bør derfor fritt kunne velge hvilke myndigheter som 

skal ha ansvar for å anvende krisehåndteringsverktøyene og de fullmaktene som er fastsatt i dette direktiv. Dersom en 

medlemsstat utpeker den myndigheten som har ansvar for tilsyn med institusjoner (vedkommende myndighet), til 

krisehåndteringsmyndighet, bør det innføres egnede strukturelle ordninger for å skille tilsyns- og krisehåndterings-

funksjonene. En slik atskillelse bør ikke hindre krisehåndteringsfunksjonen i å få tilgang til alle opplysninger som er 

tilgjengelige for tilsynsfunksjonen. 

16)  I lys av de følgene som en kriserammet institusjon kan få for en medlemsstats finanssystem og økonomi, og det mulige 

behovet for å anvende offentlige midler for å løse en krise, bør medlemsstatenes finansdepartementer eller andre 

relevante departementer på et tidlig tidspunkt trekkes inn i kriseløsningen og krisehåndteringen. 

17)  Effektiv krisehåndtering av institusjoner eller konsernforetak som utøver virksomhet på unionsplan, krever samarbeid 

mellom vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene i tilsyns- og krisehåndteringskollegier i alle faser 

som er omfattet av dette direktiv, fra utarbeidingen av gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner til den faktiske 

krisehåndteringen av en institusjon. Dersom det oppstår uenighet mellom nasjonale myndigheter om beslutninger som 

skal treffes i samsvar med dette direktiv med hensyn til institusjoner, bør Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet) (EBA), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1), 

når det er angitt i dette direktiv, som en siste utvei ha en meglerrolle. For visse tilfeller fastsetter dette direktiv 

bestemmelser om bindende megling foretatt av EBA i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. Slik 

bindende megling er ikke til hinder for ikke-bindende megling i samsvar med artikkel 31 i forordning (EU) 

nr. 1093/2010 i andre tilfeller. 

18)  Ved krisehåndtering av institusjoner eller konserner som utøver virksomhet på unionsplan, bør de beslutningene som 

treffes, også ha som mål å opprettholde finansiell stabilitet og i størst mulig grad redusere de økonomiske og sosiale 

virkningene i medlemsstatene der institusjonen eller konsernet utøver virksomhet. 

19)  For at de skal kunne håndtere kriserammede institusjoner på en effektiv måte, bør myndighetene ha fullmakt til å vedta 

forberedende og forebyggende tiltak. 

20)  I lys av utvidelsen av EBAs ansvarsområder og oppgaver i henhold til dette direktiv bør Europaparlamentet, Rådet og 

Kommisjonen sikre at tilstrekkelige menneskelige og finansielle ressurser omgående gjøres tilgjengelige. For dette 

formål bør framgangsmåten for fastsettelse, gjennomføring og kontroll av EBAs budsjett, som nevnt i artikkel 63 og 64 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010, ta behørig hensyn til disse oppgavene. Europaparlamentet og Rådet bør sikre at de beste 

effektivitetsstandarder oppfylles.  

  

(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). 



Nr. 40/362 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

21)  Det er avgjørende at alle institusjoner utarbeider og regelmessig ajourfører gjenopprettingsplaner som beskriver hvilke 

tiltak disse institusjonene skal treffe for å gjenopprette sin finansielle stilling etter en betydelig forverring. Slike planer 

bør være detaljerte og bygge på realistiske antakelser om en rekke solide og alvorlige scenarioer. Kravet om utarbeiding 

av en gjenopprettingsplan bør imidlertid anvendes på en måte som står i forhold til institusjonens eller konsernets 

systemviktighet og dens/dets forbindelser med andre institusjoner eller konserner, herunder gjennom gjensidige 

garantiordninger. Ved fastsettelsen av innholdet som kreves, bør det derfor tas hensyn til arten av institusjonens 

finansieringskilder, herunder gjensidige garantiordninger for finansiering eller forpliktelser, og til hvor sannsynlig det er 

at konsernet gir støtte. Det bør kreves at institusjonene framlegger sine planer for vedkommende myndigheter for en 

fullstendig vurdering, herunder av om planene er tilstrekkelig omfattende og gjør det mulig å gjenopprette en 

institusjons levedyktighet i rett tid, også i perioder med alvorlig finansiell krise. 

22)  Gjenopprettingsplaner bør omfatte mulige tiltak som kan treffes av institusjonens ledelse når vilkårene for tidlig inngrep 

er oppfylt. 

23)  Ved vurderingen av om et tiltak truffet i privat sektor vil kunne hindre en krise i en institusjon innen rimelig tid, bør 

vedkommende myndighet ta hensyn til effektiviteten av tiltak for tidlig inngrep som treffes innen fristen, som på 

forhånd er fastsatt av vedkommende myndighet. Når det gjelder konserngjenopprettingsplaner, bør det tas hensyn til 

gjenopprettingstiltakenes potensielle innvirkning på alle medlemsstater der konsernet utøver virksomhet. 

24)  Dersom en institusjon ikke framlegger en egnet gjenopprettingsplan, bør vedkommende myndigheter kunne kreve at 

institusjonen treffer tiltak som er nødvendige for å bøte på planens vesentlige mangler. Dette kravet kan berøre friheten 

til å drive næringsvirksomhet, som er sikret ved artikkel 16 i pakten. Begrensningen av denne grunnleggende rettigheten 

er imidlertid nødvendig for å nå målene om finansiell stabilitet. Nærmere bestemt er en slik begrensning nødvendig for å 

styrke institusjonenes virksomhet og unngå at de vokser for mye eller tar for stor risiko uten at de er i stand til å 

håndtere tilbakeslag og tap og til å gjenopprette kapitalgrunnlaget. Begrensningen står i forhold til målet ettersom den 

tillater forebyggende tiltak i det omfang som er nødvendig for å bøte på manglene, og er dermed i samsvar med artikkel 

52 i pakten. 

25)  Krisehåndteringsplanlegging er en vesentlig del av en effektiv krisehåndtering. Myndighetene bør ha alle opplysninger 

som er nødvendige for å identifisere og sikre opprettholdelse av kritiske funksjoner. Innholdet i en krisehåndteringsplan 

bør imidlertid stå i forhold til institusjonens eller konsernets systemviktighet. 

26)  Ettersom institusjonene har førstehåndskunnskap om sin egen virkemåte og problemer knyttet til denne, bør 

krisehåndteringsmyndighetene utarbeide krisehåndteringsplanene på grunnlag av blant annet de opplysningene som er 

framlagt av de berørte institusjonene. 

27)  I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet og for å unngå for stor administrativ byrde bør vedkommende myndigheter 

og, dersom det er relevant, krisehåndteringsmyndigheter i enkelttilfeller kunne tillate unntak fra kravene om utarbeiding 

av gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner i de begrensede tilfellene som er angitt i dette direktiv. Slike tilfeller 

omfatter institusjoner som er tilknyttet et sentralt organ, og som helt eller delvis er unntatt fra tilsynskravene i nasjonal 

rett i samsvar med artikkel 21 i direktiv 2013/36/EU, og institusjoner som er omfattet av en institusjonell beskyttelses-

ordning i samsvar med artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) nr. 575/2013. I hvert enkelt tilfelle bør unntak gis på 

vilkårene som er angitt i dette direktiv. 

28)  Med hensyn til kapitalstrukturen i institusjoner som er tilknyttet et sentralt organ, bør disse institusjonene ikke være 

forpliktet til hver for seg å utarbeide egne gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner i henhold til dette direktiv bare 

fordi det sentrale organet som de er tilknyttet, er under direkte tilsyn av Den europeiske sentralbank.  
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29)  Krisehåndteringsmyndigheter bør, på grunnlag av de berørte krisehåndteringsmyndighetenes vurdering av krisehåndte-

ringsmulighetene, ha fullmakt til å kreve endringer av institusjoners struktur og organisering, direkte eller indirekte 

gjennom vedkommende myndighet, og til å treffe nødvendige og forholdsmessige tiltak for å redusere eller fjerne 

vesentlige hindringer for anvendelsen av krisehåndteringsverktøy og sikre at det er mulig å krisehåndtere de berørte 

foretakene. Ettersom alle institusjoner potensielt kan påvirke systemet, er det for å opprettholde finansiell stabilitet 

avgjørende at myndighetene har mulighet til å krisehåndtere en hvilken som helst institusjon. Av hensyn til retten til å 

drive næringsvirksomhet, som er fastsatt i artikkel 16 i pakten, bør myndighetenes skjønnsmyndighet begrenses til det 

som er nødvendig for å forenkle institusjonens struktur og drift utelukkende for å øke muligheten til å krisehåndtere den. 

I tillegg bør alle tiltak som treffes for slike formål, være i samsvar med unionsretten. Tiltakene bør verken direkte eller 

indirekte medføre forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet, og bør først og fremst være begrunnet i behovet for å 

opprettholde finansiell stabilitet i offentlighetens interesse. Videre bør et tiltak ikke gå lenger enn det som er nødvendig 

for å nå de ønskede målene. Ved vurderingen av hvilke tiltak som skal treffes, bør krisehåndteringsmyndighetene ta 

hensyn til advarslene og anbefalingene fra Det europeiske råd for systemrisiko, opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1092/2010(1). 

30)  Tiltak som foreslås for å håndtere eller fjerne hindringer for krisehåndtering av en institusjon eller et konsern, bør ikke 

hindre institusjonene i å utøve etableringsretten i henhold til traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

31)  Gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner bør verken bygge på en antakelse om tilgang til ekstraordinær finansiell 

støtte fra det offentlige eller utsette skattebetalerne for tapsrisiko. 

32)  Konsernbehandlingen i forbindelse med utarbeidingen av gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner, som er fastsatt i 

dette direktiv, bør anvendes på alle institusjonskonserner som er omfattet av tilsyn på konsolidert grunnlag, herunder 

konserner med foretak som har en tilknytning som definert i artikkel 22 nr. 7 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/34/EU(2). Gjenopprettings- og krisehåndteringsplanene bør ta hensyn til det berørte konsernets finansielle og 

tekniske struktur samt forretningsstrukturen. Dersom det utarbeides individuelle gjenopprettings- og krisehåndterings-

planer for institusjoner som er en del av et konsern, bør vedkommende myndigheter etterstrebe størst mulig samsvar 

mellom disse planene og gjenopprettings- og krisehåndteringsplanene for resten av konsernet. 

33)  Som hovedregel bør konsernets gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner utarbeides for konsernet som helhet og angi 

tiltak i forbindelse med en morinstitusjon samt alle datterforetak som inngår i et konsern. Vedkommende myndigheter 

bør i krisehåndteringskollegiet gjøre det de kan for å treffe en felles beslutning om vurderingen og vedtakelsen av slike 

planer. I særlige tilfeller der det er utarbeidet en individuell gjenopprettings- eller krisehåndteringsplan, bør den 

konserngjenopprettingsplanen som er vurdert av den konsoliderende tilsynsmyndigheten, eller den konsernkrisehåndte-

ringsplanen som er besluttet av konsernkrisehåndteringsmyndigheten, imidlertid ikke omfatte konsernforetak som 

vedkommende myndigheter har vurdert eller utarbeidet individuelle planer for. 

34)  Når det gjelder konsernkrisehåndteringsplaner, bør det ved utarbeidingen av planene tas hensyn til krisehåndterings-

tiltakenes potensielle innvirkning i alle medlemsstater der konsernet utøver virksomhet. Krisehåndteringsmyndighetene i 

de medlemsstatene der konsernet har datterforetak, bør delta ved utarbeidingen av planen. 

35)  Gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner bør, når det er hensiktsmessig, inneholde framgangsmåter for å underrette 

og rådspørre arbeidstakerrepresentanter gjennom hele gjenopprettings- og krisehåndteringsprosessen. Når det er 

relevant, bør tariffavtaler eller andre ordninger som er avtalt mellom partene i arbeidslivet, og nasjonal rett og unions-

retten som gjelder fagforeningers og arbeidstakerrepresentanters deltakelse i omstrukturering av selskaper, overholdes i 

den forbindelse.  

  

(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). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 
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36)  Ettersom fortrolige opplysninger i gjenopprettings- og krisehåndteringsplanene er følsomme, bør de være omfattet av 

bestemmelsene om fortrolighet som er fastsatt i dette direktiv. 

37)  Vedkommende myndigheter bør oversende gjenopprettingsplanene med eventuelle endringer til de berørte krisehåndte-

ringsmyndighetene, og sistnevnte bør oversende krisehåndteringsplanene med eventuelle endringer til førstnevnte for å 

sikre at alle berørte krisehåndteringsmyndigheter til enhver tid holdes fullt underrettet. 

38)  Finansiell støtte fra et foretak i et konsern som driver grensekryssende virksomhet, til et annet foretak i samme konsern 

er for tiden omfattet av begrensninger i en rekke bestemmelser i enkelte medlemsstaters nasjonale rett. Disse 

bestemmelsene har som formål å beskytte hvert foretaks kreditorer og aksjeeiere. Bestemmelsene tar imidlertid ikke 

hensyn til den gjensidige avhengigheten mellom foretak i samme konsern. Det bør derfor fastsettes vilkår for overføring 

av finansiell støtte mellom foretak i et institusjonskonsern som driver grensekryssende virksomhet for å sikre finansiell 

stabilitet i konsernet som helhet, uten at det setter likviditeten eller solvensen i det konsernforetaket som gir støtten, i 

fare. Finansiell støtte mellom konsernforetak bør være frivillig og være omfattet av egnede beskyttelsestiltak. Medlems-

statene bør ikke gjøre utøvelsen av etableringsretten direkte eller indirekte betinget av at det foreligger en avtale om 

finansiell støtte. Dette direktivs bestemmelser om konsernintern finansiell støtte berører ikke kontrakts- eller lovfestede 

ansvarsordninger mellom institusjoner som beskytter de deltakende institusjonene gjennom gjensidige garantier og 

lignende ordninger. Dersom en vedkommende myndighet begrenser eller forbyr konsernintern finansiell støtte, og 

konserngjenopprettingsplanen omhandler konsernintern finansiell støtte, bør et slikt forbud eller en slik begrensning 

anses som en vesentlig endring med sikte på en gjennomgåelse av gjenopprettingsplanen. 

39)  I fasene for gjenoppretting og tidlig inngrep som fastsatt i dette direktiv bør aksjeeierne beholde fullt ansvar for og full 

kontroll over institusjonen, med mindre vedkommende myndighet har utpekt en midlertidig forvalter. De bør ikke 

lenger ha et slikt ansvar når institusjonen er under krisehåndtering. 

40)  For å opprettholde finansiell stabilitet er det viktig at vedkommende myndigheter kan bøte på forverringen av en 

institusjons finansielle og økonomiske stilling, før institusjonen kommer til et punkt der myndighetene ikke har noe 

annet alternativ enn å krisehåndtere den. For dette formål bør vedkommende myndigheter gis fullmakter til tidlig 

inngrep, herunder fullmakt til å utpeke en midlertidig forvalter for enten å erstatte eller midlertidig samarbeide med en 

institusjons ledelsesorgan eller øverste ledelse. En midlertidig forvalters oppgave bør være å anvende eventuelle 

fullmakter vedkommende har fått med sikte på å fremme løsninger for å gjenopprette institusjonens finansielle stilling. 

Utpekingen av en midlertidig forvalter bør ikke i utilbørlig grad påvirke aksjeeiernes eller eiernes rettigheter eller 

prosedyremessige forpliktelser som er fastsatt i unionsretten eller nasjonal selskapsrett, og bør oppfylle Unionens eller 

medlemsstatenes internasjonale forpliktelser knyttet til investeringsbeskyttelse. Fullmaktene til tidlig inngrep bør 

omfatte slike som allerede er omhandlet i direktiv 2013/36/EU, for andre tilfeller enn slike som anses som tidlige 

inngrep, samt andre tilfeller der det anses nødvendig å gjenopprette en institusjons finansielle soliditet. 

41)  Rammen for krisehåndtering bør sikre at finansinstitusjoner krisehåndteres i tide, før de blir insolvente og før hele 

egenkapitalen er oppbrukt. Krisehåndtering bør innledes når en vedkommende myndighet etter samråd med en 

krisehåndteringsmyndighet fastslår at en institusjon er eller kan forventes å bli kriserammet, og at alternative tiltak som 

angitt i dette direktiv vil hindre en slik krise innen en egnet frist. Medlemsstatene bør unntaksvis kunne fastsette at ikke 

bare vedkommende myndighet, men også krisehåndteringsmyndigheten etter samråd med vedkommende myndighet, 

kan foreta konstateringen av at en institusjon er eller kan forventes å bli kriserammet. At en institusjon ikke oppfyller 

vilkårene for tillatelse, bør ikke i seg selv berettige at krisehåndtering innledes, særlig dersom institusjonen fortsatt er 

eller forventes fortsatt å være levedyktig. En institusjon bør anses å være eller å kunne forventes å bli kriserammet når 

den overtrer eller i nær framtid kan forventes å overtre kravene til fortsatt tillatelse, når institusjonens eiendeler er eller 

ikke i nær framtid kan forventes å være mindre enn dens forpliktelser, når institusjonen ikke kan eller ikke i nær framtid 

kan forventes å innfri sin gjeld når den forfaller, eller når institusjonen har behov for ekstraordinær finansiell støtte fra 

det offentlige, unntatt under de særlige omstendighetene fastsatt i dette direktiv. Behovet for likviditetsstøtte fra 

sentralbanken i en krisesituasjon bør ikke i seg selv anses som tilstrekkelig bevis for at institusjonen er eller i nær 

framtid vil være ute av stand til å betale sine forpliktelser når de forfaller.  
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Dersom en slik støtte garanteres av en stat, vil en institusjon som benytter denne støtten, være omfattet av stats-

støttereglene. For å opprettholde finansiell stabilitet, særlig ved systemomfattende likviditetsmangel, bør statsgarantier 

for likviditetsfasiliteter fra sentralbanker eller statsgarantier for nylig utstedte forpliktelser med sikte på å bøte på en 

alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi ikke nødvendigvis utløse krisehåndtering, forutsatt at en rekke vilkår er 

oppfylt. Særlig bør statsgarantitiltakene godkjennes i henhold til statsstøttereglene, de bør ikke inngå i en større 

støttepakke, og de bør anvendes i et strengt begrenset tidsrom. Medlemsstatsgarantier for egenkapitalfordringer bør være 

forbudt. Når en medlemsstat stiller en garanti for nylig utstedte forpliktelser, unntatt egenkapital, bør den sikre at 

institusjonen betaler en tilstrekkelig godtgjøring for garantien. Videre bør tildeling av ekstraordinær finansiell støtte fra 

det offentlige ikke utløse krisehåndtering når en medlemsstat som et forebyggende tiltak erverver en eierandel i en 

institusjon, herunder også i en offentlig eid institusjon, som oppfyller sitt kapitalkrav. Dette kan for eksempel være 

tilfellet når en institusjon må skaffe ny kapital på grunnlag av resultatet av en scenariobasert stresstest eller en 

tilsvarende kontroll som foretas av makrotilsynsmyndigheter og omfatter et krav som skal sikre at finansiell stabilitet 

opprettholdes under en systemkrise, men institusjonen er ute av stand til å skaffe kapital på markedene. En institusjon 

bør ikke anses å være eller å kunne forventes å bli kriserammet bare på grunnlag av at den ekstraordinære finansielle 

støtten fra det offentlige ble gitt før dette direktivs ikrafttredelse. Tilgang til likviditetsfasiliteter, herunder 

sentralbankers likviditetsstøtte i en krisesituasjon, kan utgjøre statsstøtte i henhold til statsstøttereglene. 

(42)  Dersom et konsern som driver grensekryssende virksomhet, krisehåndteres, bør ethvert krisehåndteringstiltak ta hensyn 

til krisehåndteringens potensielle innvirkning i alle medlemsstater der institusjonen eller konsernet utøver virksomhet. 

43)  Krisehåndteringsmyndighetenes fullmakter bør også få anvendelse på holdingselskaper i tilfeller der både 

holdingselskapet og en datterinstitusjon i Unionen eller i en tredjestat er eller kan forventes å bli kriserammet. I tillegg 

bør krisehåndteringsmyndighetenes fullmakter også få anvendelse på holdingselskaper når én eller flere datter-

institusjoner oppfyller vilkårene for krisehåndtering, eller en tredjestatsinstitusjon oppfyller vilkårene for krisehåndte-

ring i vedkommende tredjestat, og det er nødvendig å anvende krisehåndteringsverktøyene og -fullmaktene overfor 

holdingselskapet for å krisehåndtere ett eller flere av datterforetakene eller hele konsernet, selv om holdingselskapet 

verken er eller kan forventes å bli kriserammet. 

44)  Dersom en institusjon er eller kan forventes å bli kriserammet, bør nasjonale krisehåndteringsmyndigheter ha tilgang til 

et harmonisert minstesett av krisehåndteringsverktøy og -fullmakter. Anvendelsen av disse bør være omfattet av felles 

vilkår, mål og alminnelige prinsipper. Når krisehåndteringsmyndigheten har truffet beslutningen om at institusjonen skal 

krisehåndteres, bør ordinær insolvensbehandling være utelukket, med mindre den må kombineres med anvendelsen av 

krisehåndteringsverktøyene og på krisehåndteringsmyndighetens initiativ. Medlemsstatene bør kunne gi krisehåndte-

ringsmyndighetene ytterligere fullmakter og verktøy i tillegg til dem som gis i henhold til dette direktiv. Anvendelsen av 

de ytterligere fullmaktene og verktøyene bør imidlertid være i samsvar med prinsippene og målene for krisehåndtering 

som er fastsatt i dette direktiv. Særlig bør anvendelsen av slike verktøy og fullmakter ikke berøre den effektive 

krisehåndteringen av konserner som driver grensekryssende virksomhet. 

45)  For å unngå moralsk risiko bør enhver kriserammet institusjon, uansett størrelse og forbindelser med andre institusjoner, 

ha mulighet til å forlate markedet uten å forårsake systemforstyrrelser. En kriserammet institusjon bør i prinsippet 

avvikles gjennom ordinær insolvensbehandling. Avvikling gjennom ordinær insolvensbehandling kan imidlertid skade 

den finansielle stabiliteten, føre til avbrudd i leveringen av kritiske funksjoner og påvirke vernet av innskyterne. I et slikt 

tilfelle er det svært sannsynlig at det er i offentlighetens interesse at institusjonen krisehåndteres, og at krisehåndte-

ringsverktøyene anvendes i stedet for ordinær insolvensbehandling. Målene for krisehåndtering bør derfor være å sikre 

at kritiske funksjoner opprettholdes, å unngå negativ innvirkning på den finansielle stabiliteten, å beskytte offentlige 

midler ved å redusere avhengigheten av ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige til kriserammede institusjoner 

samt å beskytte dekkede innskytere, investorer, kunders midler og kunders eiendeler. 

46)  Før krisehåndteringsverktøy anvendes på en kriserammet institusjon, bør avvikling gjennom ordinær insolvens-

behandling alltid vurderes. En kriserammet institusjon bør gjennom anvendelse av krisehåndteringsverktøy i størst 

mulig omfang opprettholdes som et selskap i fortsatt drift ved hjelp av private midler. Dette kan oppnås gjennom salg til 

eller fusjon med en kjøper i privat sektor, eller etter nedskrivning av institusjonens forpliktelser eller etter konvertering 

av dens gjeld til egenkapital for å foreta en rekapitalisering.  
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47)  Når krisehåndteringsmyndigheter anvender krisehåndteringsverktøy og -fullmakter, bør de treffe alle egnede tiltak for å 

sikre at krisehåndteringstiltakene treffes i samsvar med fastsatte prinsipper, herunder at aksjeeiere og kreditorer bærer en 

egnet del av tapene, at ledelsen i prinsippet bør skiftes ut, at kostnadene knyttet til krisehåndteringen av institusjonen er 

så lave som mulig, og at kreditorer i samme klasse behandles på samme måte. Særlig dersom kreditorer i samme klasse 

forskjellsbehandles i forbindelse med et krisehåndteringstiltak, bør forskjellene være begrunnet i offentlighetens 

interesse, og de bør verken direkte eller indirekte innebære forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet. Dersom 

anvendelsen av krisehåndteringsverktøy innebærer tildeling av statsstøtte, bør inngrep vurderes i samsvar med de 

relevante statsstøttereglene. Statsstøtte kan blant annet forekomme når krisehåndteringsfond eller innskuddsgarantifond 

griper inn for å bistå i krisehåndteringen av kriserammede institusjoner. 

48)  Når krisehåndteringsmyndighetene anvender krisehåndteringsverktøy og -fullmakter, bør de underrette og rådspørre 

arbeidstakerrepresentanter dersom det er hensiktsmessig. I den forbindelse bør det, når det er relevant, tas fullt hensyn til 

tariffavtaler eller andre ordninger som er avtalt mellom partene i arbeidslivet. 

49)  Begrensningene av aksjeeieres og kreditorers rettigheter bør være i samsvar med artikkel 52 i pakten. Krisehåndte-

ringsverktøyene bør derfor anvendes bare på institusjoner som er eller kan forventes å bli kriserammet, og bare når det 

er nødvendig for å oppnå målet om finansiell stabilitet i offentlighetens interesse. Krisehåndteringsverktøy bør særlig 

anvendes når institusjonen ikke kan avvikles gjennom ordinær insolvensbehandling uten at finanssystemet 

destabiliseres, og tiltakene er nødvendige for å sikre rask overføring og opprettholdelse av systemviktige funksjoner, og 

når det ikke er rimelig å forvente en alternativ privat løsning, herunder en kapitalforhøyelse fra eksisterende aksjeeiere 

eller en tredjepart, som er tilstrekkelig til å gjenopprette institusjonens levedyktighet fullt ut. I tillegg bør det ved 

anvendelsen av krisehåndteringsverktøy og -fullmakter tas hensyn til forholdsmessighetsprinsippet og til særtrekkene 

ved en institusjons juridiske form. 

50)  Inngrep i eiendomsrett bør ikke være uforholdsmessig store. Berørte aksjeeiere og kreditorer bør ikke påføres større tap 

enn det de ville ha hatt dersom institusjonen hadde vært avviklet på det tidspunktet krisehåndteringsbeslutningen ble 

truffet. Dersom deler av eiendelene i en institusjon som krisehåndteres, overføres til en kjøper i privat sektor eller til en 

brobank, bør den gjenværende delen av institusjonen som krisehåndteres, avvikles gjennom ordinær insolvens-

behandling. For å beskytte aksjeeiere og kreditorer som er gjenstand for framgangsmåten for avvikling av institusjonen, 

bør disse ha rett til å motta en betaling eller erstatning for sine fordringer ved avviklingen, som minst tilsvarer det de 

anslagsvis ville ha fått dersom hele institusjonen var blitt avviklet gjennom ordinær insolvensbehandling. 

51)  For å beskytte aksjeeieres og kreditorers rettigheter bør det fastsettes klare forpliktelser i forbindelse med verdsettingen 

av eiendeler og forpliktelser i institusjonen som krisehåndteres, og, dersom det kreves i henhold til dette direktiv, 

vurderingen av hvilken behandling aksjeeiere og kreditorer ville ha fått dersom institusjonen var blitt avviklet gjennom 

ordinær insolvensbehandling. Det bør være mulig å innlede en verdsetting allerede i fasen for tidlig inngrep. Før et 

krisehåndteringstiltak treffes, bør det foretas en rimelig og realistisk verdsetting av institusjonens eiendeler og 

forpliktelser. En slik verdsetting bør være omfattet av klageadgang bare sammen med krisehåndteringsbeslutningen.  

I tillegg bør det, dersom det kreves i henhold til dette direktiv, etter anvendelsen av krisehåndteringsverktøyene foretas 

en sammenligning av den behandlingen som aksjeeiere og kreditorer faktisk har fått, og den behandlingen de ville ha 

fått gjennom ordinær insolvensbehandling. Dersom det fastslås at aksjeeiere og kreditorer har mottatt et mindre beløp 

som betaling eller erstatning for sine fordringer enn de ville ha mottatt gjennom ordinær insolvensbehandling, bør de ha 

rett til å få utbetalt differansen dersom det kreves i henhold til dette direktiv. I motsetning til det som gjelder for 

verdsettingen før krisehåndteringstiltaket, bør denne sammenligningen kunne bestrides uavhengig av krisehåndte-

ringsbeslutningen. Medlemsstatene bør fritt kunne bestemme hvordan de skal utbetale en eventuell fastslått differanse til 

aksjeeiere og kreditorer. Den eventuelle differansen bør betales gjennom finansieringsordningene som opprettes i 

samsvar med dette direktiv. 

52)  Det er viktig at tap fastsettes når en institusjon blir kriserammet. Verdsettingen av kriserammede institusjoners eiendeler 

og forpliktelser bør bygge på rimelige, forsiktige og realistiske antakelser på det tidspunktet krisehåndteringsverktøyene 

anvendes. Verdien av forpliktelser bør imidlertid ikke bli berørt av vurderingen av institusjonens finansielle stilling. 

Krisehåndteringsmyndighetene bør i hastetilfeller kunne foreta en rask verdsetting av en kriserammet institusjons 
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eiendeler eller forpliktelser. Denne verdsettingen bør være midlertidig og gjelde til en uavhengig verdsetting foretas. 

EBAs bindende tekniske standarder for verdsettingsmetoder bør fastsette en ramme med prinsipper som skal anvendes 

ved slike verdsettinger, og bør gi krisehåndteringsmyndigheter og eventuelt uavhengige takstmenn mulighet til å 

anvende ulike særlige metoder. 

53)  Det kreves raske og samordnede tiltak for å opprettholde tilliten i markedet og redusere spredningsvirkninger. Når det 

anses at en institusjon blir eller kan forventes å bli kriserammet, og det ikke er rimelig å forvente at et alternativt tiltak 

fra privat sektor eller tilsynstiltak innen rimelig tid vil kunne hindre at institusjonen blir kriserammet, bør krisehåndte-

ringsmyndighetene omgående treffe egnede og samordnede krisehåndteringstiltak i offentlighetens interesse. I lys av 

omstendighetene rundt en krise i en institusjon, og idet det særlig tas hensyn til hvor mye saken haster, bør krisehåndte-

ringsmyndighetene kunne treffe krisehåndteringstiltak uten å være forpliktet til først å anvende fullmaktene til tidlig 

inngrep. 

54)  Når krisehåndteringsmyndighetene treffer krisehåndteringstiltak, bør de ta hensyn til og følge tiltakene som er fastsatt i 

krisehåndteringsplanene, med mindre myndighetene i lys av sakens omstendigheter anser at krisehåndteringsmålene kan 

nås på en mer effektiv måte ved at det treffes tiltak som ikke er omhandlet i krisehåndteringsplanene. 

55)  Med mindre annet er uttrykkelig angitt i dette direktiv, bør krisehåndteringsverktøyene anvendes før det gis et 

kapitaltilskudd fra offentlig sektor eller en tilsvarende ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige til en institusjon. 

Dette bør imidlertid ikke hindre at midler fra innskuddsgarantiordninger eller krisehåndteringsfond kan anvendes for å 

dekke tap som dekkede innskytere eller skjønnsmessig utelukkede kreditorer ellers ville ha blitt påført. I den forbindelse 

bør derfor relevante statsstøtteregler overholdes ved anvendelsen av ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige, 

krisehåndteringsfond eller innskuddsgarantiordninger, for å bistå i krisehåndteringen av kriserammede institusjoner. 

56)  Problemer på finansmarkedene i Unionen som skyldes systemomfattende hendelser, kan få negativ innvirkning på 

Unionens økonomi og borgere. Krisehåndteringsverktøy bør derfor utformes og være egnet til å takle et bredt spekter av 

svært uforutsigbare scenarioer, idet det tas hensyn til at det kan være en forskjell mellom en krise for en enkelt 

institusjon og en større systemomfattende bankkrise. 

57)  Når Kommisjonen vurderer statsstøtte i henhold til artikkel 107 i TEUV gjennom de offentlige stabiliseringsverktøyene 

som er nevnt i dette direktiv, bør den foreta en separat vurdering av om de meldte offentlige stabiliseringsverktøyene er i 

strid med nært tilknyttede bestemmelser i unionsretten, herunder av kravet om en tapsdekning på minst 8 % i dette 

direktiv, samt av hvorvidt det foreligger en svært uvanlig situasjon med en systemkrise som kan berettige anvendelse av 

slike verktøy i henhold til dette direktiv, samtidig som det sikres like konkurransevilkår på det indre marked. I samsvar 

med artikkel 107 og 108 i TEUV bør en slik vurdering foretas før et offentlig stabiliseringsverktøy kan anvendes. 

58)  Anvendelsen av offentlige stabiliseringsverktøy bør være budsjettnøytral på mellomlangt sikt. 

59)  Krisehåndteringsverktøyene bør omfatte salg av virksomheten til eller aksjer i institusjonen som krisehåndteres, 

opprettelse av en broinstitusjon, atskillelse av den kriserammede institusjonens lønnsomme eiendeler fra forringede eller 

underpresterende eiendeler og intern tapsdekning fra den kriserammede institusjonens aksjeeiere og kreditorer. 

60)  Dersom krisehåndteringsverktøyene er blitt anvendt for å overføre en institusjons systemviktige tjenester eller 

lønnsomme virksomhet til en solid enhet, for eksempel en kjøper i privat sektor eller en broinstitusjon, bør den 

gjenværende delen av institusjonen avvikles innen en egnet frist, idet det tas hensyn til et eventuelt behov for at den 

kriserammede institusjonen yter tjenester eller støtter kjøperen eller broinstitusjonen slik at de kan utøve virksomhet 

eller yte tjenester som er overført.  
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61)  Verktøyet for virksomhetssalg bør gjøre det mulig for myndighetene å selge institusjonen eller deler av dens virksomhet 

til én eller flere kjøpere uten aksjeeiernes samtykke. Ved anvendelsen av verktøyet for virksomhetssalg bør 

myndighetene treffe tiltak for å markedsføre institusjonen eller en del av dens virksomhet gjennom en åpen og klar 

framgangsmåte uten forskjellsbehandling, samtidig som det tas sikte på høyest mulig salgspris. Dersom en slik 

framgangsmåte ikke kan anvendes fordi det er et hastetilfelle, bør myndighetene treffe tiltak for å bøte på skadelige 

virkninger for konkurransen og for det indre marked. 

62)  Et eventuelt nettoproveny fra overføringen av eiendeler eller forpliktelser fra institusjonen som krisehåndteres, bør, når 

verktøyet for virksomhetssalg anvendes, tilfalle institusjonen som er gjenstand for framgangsmåten for avvikling. Et 

eventuelt nettoproveny fra overføringen av aksjer eller andre eierinstrumenter som er utstedt av institusjonen som 

krisehåndteres, bør, når verktøyet for virksomhetssalg anvendes, tilfalle eierne av disse aksjene eller andre eier-

instrumenter. Provenyet bør beregnes netto etter fradrag av kostnadene som oppstår i forbindelse med institusjonens 

krise og krisehåndteringsprosessen. 

63)  For å gjøre det mulig å selge virksomheten i tide og å beskytte den finansielle stabiliteten bør vurderingen av kjøperen 

av en kvalifiserende eierandel foretas tidsnok til at det ikke forsinker anvendelsen av verktøyet for virksomhetssalg i 

samsvar med dette direktiv, gjennom unntak fra de fristene og framgangsmåtene som er fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU og 2014/65/EU(1). 

64)  Opplysninger om markedsføringen av en kriserammet institusjon og forhandlingene med potensielle erververe før 

anvendelsen av verktøyet for virksomhetssalg, er sannsynligvis systemviktige. For å sikre finansiell stabilitet er det 

viktig at offentliggjøringen av slike opplysninger som kreves i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 596/2014(2), kan utsettes med et tidsrom som er nødvendig for å planlegge og organisere krisehåndteringen av 

institusjonen, i samsvar med frister som er tillatt i henhold til reglene for markedsmisbruk. 

65)  En broinstitusjon som helt eller delvis eies av én eller flere offentlige myndigheter eller kontrolleres av krisehåndte-

ringsmyndigheten, vil ha som hovedformål å sikre at grunnleggende finansielle tjenester fortsatt ytes til den krise-

rammede institusjonens kunder, og at grunnleggende finansvirksomhet fortsatt utøves. Broinstitusjonen bør drives som 

et levedyktig selskap i fortsatt drift og enten gjeninnføres på markedet når vilkårene er egnede, og innen fristen fastsatt i 

dette direktiv, eller avvikles dersom den ikke er levedyktig. 

66)  Verktøyet for deling av eiendeler bør gjøre det mulig for myndighetene å overføre eiendeler, rettigheter eller 

forpliktelser fra en institusjon som krisehåndteres, til en separat enhet. Dette verktøyet bør anvendes bare i forbindelse 

med andre verktøy for å unngå at den kriserammede institusjonen får en uberettiget konkurransefordel. 

67)  En effektiv krisehåndteringsordning bør gjøre det mulig å redusere skattebetalernes andel av kostnadene for krisehåndte-

ringen av en kriserammet institusjon. Den bør sikre at systemviktige institusjoner kan krisehåndteres uten at den 

finansielle stabiliteten settes i fare. Med det interne tapsdekningsverktøyet oppfylles dette målet ved at det sikrer at den 

kriserammede institusjonens aksjeeiere og kreditorer påføres egnede tap og bærer en egnet del av kostnadene som følger 

av institusjonens krise. Det interne tapsdekningsverktøyet vil derfor gi institusjonenes aksjeeiere og kreditorer et 

sterkere incentiv til å overvåke en institusjons soliditet under normale forhold, og er i samsvar med anbefalingen fra 

Rådet for finansiell stabilitet om at lovfestede gjeldsnedskrivnings- og konverteringsfullmakter skal inngå i en ramme 

for krisehåndtering, som en ytterligere mulighet sammen med andre krisehåndteringsverktøy. 

68)  For å sikre nødvendig smidighet når krisehåndteringsmyndighetene fordeler tap til kreditorer under en rekke ulike 

omstendigheter, bør disse myndighetene kunne anvende det interne tapsdekningsverktøyet både når målet er å 

krisehåndtere den kriserammede institusjonen som et selskap i fortsatt drift, dersom det er realistisk å forvente at 

institusjonens levedyktighet kan gjenopprettes, og når systemviktige tjenester overføres til en broinstitusjon og den 

gjenværende delen av institusjonen avslutter virksomheten og avvikles.  

  

(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). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF ((EUT 

L 173 av 12.6.2014, s. 1)). 
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69)  Dersom det interne tapsdekningsverktøyet anvendes med sikte på å gjenopprette kapitalen i den kriserammede 

institusjonen slik at den kan opprettholdes som et selskap i fortsatt drift, bør krisehåndteringen gjennom intern 

tapsdekning følges av en utskifting av ledelsen, unntatt når det er hensiktsmessig og nødvendig å beholde ledelsen for å 

nå krisehåndteringsmålene, og av en etterfølgende omstrukturering av institusjonen og dens virksomhet på en måte som 

tar hensyn til grunnene til krisen. Omstruktureringen bør oppnås ved at det gjennomføres en virksomhetsomorganise-

ringsplan. Slike planer bør, når det er relevant, være forenlige med den omstruktureringsplanen som institusjonen skal 

framlegge for Kommisjonen i henhold til statsstøttereglene. I tillegg til tiltak med sikte på å gjenopprette institusjonens 

langsiktige levedyktighet bør planen inneholde tiltak som begrenser støtten til et minstemål av byrdefordeling, og tiltak 

som begrenser konkurransevridning. 

70)  Det er ikke hensiktsmessig å anvende det interne tapsdekningsverktøyet på fordringer som er sikret, dekket av pant eller 

garantert på annen måte. For å sikre at det interne tapsdekningsverktøyet er effektivt og når målene, er det imidlertid 

ønskelig at det kan anvendes på et bredest mulig spekter av en kriserammet institusjons usikrede forpliktelser. Visse 

typer usikrede forpliktelser bør likevel utelukkes fra anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet. For å beskytte 

innehavere av dekkede innskudd bør det interne tapsdekningsverktøyet ikke anvendes på innskudd som er beskyttet i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU(1). For å sikre at kritiske funksjoner opprettholdes, bør det 

interne tapsdekningsverktøyet verken anvendes på visse forpliktelser overfor de ansatte i den kriserammede 

institusjonen eller på krav fra kommersielle fordringer som gjelder varer og tjenester av avgjørende betydning for 

institusjonens daglige drift. For å beskytte pensjonsrettigheter og pensjonsbeløp som pensjonskasser og pensjons-

forvaltere har til gode, bør det interne tapsdekningsverktøyet ikke anvendes på den kriserammede institusjonens 

forpliktelser overfor en pensjonsordning. Det interne tapsdekningsverktøyet vil få anvendelse på forpliktelser knyttet til 

pensjonsytelser som gjelder variabel godtgjøring som ikke følger av tariffavtaler, samt til den variable delen av 

godtgjøringen for risikotakere som påtar seg betydelig risiko. For å redusere risikoen for spredningsvirkninger i 

systemet bør det interne tapsdekningsverktøyet ikke anvendes på forpliktelser som følger av deltakelse i betalings-

systemer, dersom den gjenværende løpetiden er under sju dager, eller på forpliktelser overfor andre institusjoner enn 

foretak i samme konsern, med en opprinnelig løpetid på under sju dager. 

71)  Ettersom det å beskytte dekkede innskytere er et av krisehåndteringens viktigste mål, bør dekkede innskudd ikke 

omfattes av anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet. Innskuddsgarantiordningen bør imidlertid bidra til 

finansiering av krisehåndteringsprosessen ved å dekke tapene opp til de nettotapene som den ville ha blitt påført etter å 

ha betalt godtgjøring til innskyterne gjennom ordinær insolvensbehandling. Utøvelsen av fullmaktene til å anvende 

intern tapsdekning ville sikre innskyterne fortsatt tilgang til sine innskudd minst opp til dekningsnivået, som er 

hovedgrunnen til at innskuddsgarantiordningene er opprettet. Dersom det ikke fastsettes at disse ordningene skal 

anvendes i slike tilfeller, vil det innebære en urimelig fordel sammenlignet med de øvrige kreditorene som ville bli 

gjenstand for krisehåndteringsmyndighetens anvendelse av fullmakter. 

72)  Krisehåndteringsmyndighetene bør helt eller delvis kunne utelukke forpliktelser i en rekke tilfeller, herunder når intern 

tapsdekning for slike forpliktelser ikke kan anvendes innen rimelig tid, når utelukkelsen er strengt nødvendig og rimelig 

for å sikre at kritiske funksjoner og hovedforretningsområder opprettholdes, eller når anvendelsen av det interne 

tapsdekningsverktøyet på forpliktelsene ville føre til et verditap av et omfang som ville gjøre andre kreditorers tap større 

enn dersom disse forpliktelsene ikke var utelukket fra intern tapsdekning. Krisehåndteringsmyndighetene bør helt eller 

delvis kunne utelukke forpliktelser når det er nødvendig, for å unngå spredningsvirkninger og finansiell ustabilitet som 

kan forårsake alvorlige forstyrrelser i en medlemsstats økonomi. Krisehåndteringsmyndighetene bør i forbindelse med 

disse vurderingene vurdere følgene av en potensiell intern tapsdekning for forpliktelser som består av kvalifiserte 

innskudd som innehas av fysiske personer og svært små, små og mellomstore bedrifter, over dekningsnivået fastsatt i 

direktiv 2014/49/EU. 

73)  Når slike utelukkelser anvendes, kan omfanget av nedskrivningen eller konverteringen av andre kvalifiserte forpliktelser 

økes for å ta hensyn til utelukkelsene, forutsatt at prinsippet om at ingen kreditorer skal ha dårligere vilkår enn gjennom 

en ordinær insolvensbehandling, overholdes. Når tapene ikke kan overføres til andre kreditorer, kan ordningen for 

krisehåndteringsfinansiering gi et bidrag til institusjonen som krisehåndteres, på en rekke strenge vilkår, herunder krav 

om at tap som til sammen utgjør minst 8 % av de samlede forpliktelsene medregnet ansvarlig kapital, allerede skal være 

dekket, og at finansieringen fra krisehåndteringsfondet skal være begrenset til det laveste av enten 5 % av de samlede 

forpliktelsene, medregnet ansvarlig kapital, eller de midlene som er tilgjengelige for krisehåndteringsfondet, samt det 

beløpet som kan skaffes gjennom etterhåndsbidrag innen tre år.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 2014 om innskuddsgarantiordninger (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 149)). 
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74)  Under særlige omstendigheter, når forpliktelser er blitt utelukket og krisehåndteringsfondet er anvendt til å bidra til 

intern tapsdekning i stedet for disse forpliktelsene opp til den tillatte øvre grensen, bør krisehåndteringsmyndigheten 

kunne forsøke å skaffe midler fra alternative finansieringskilder. 

75)  Minstebeløpet for bidrag til tapsdekning og rekapitalisering på 8 % av de samlede forpliktelsene medregnet ansvarlig 

kapital, eller eventuelt 20 % av de risikovektede eiendelene, bør beregnes på grunnlag av verdsettingen med sikte på 

krisehåndtering i samsvar med dette direktiv. Historiske tap som allerede er dekket av aksjeeierne gjennom en reduksjon 

av ansvarlig kapital før en slik verdsetting, bør ikke medregnes i disse prosenttallene. 

76)  I dette direktiv bør det ikke noe sted kreves at medlemsstatene skal finansiere ordninger for krisehåndteringsfinansiering 

med midler fra deres alminnelige budsjett. 

77)  Med mindre annet er fastsatt i dette direktiv, bør krisehåndteringsmyndighetene anvende det interne tapsdeknings-

verktøyet på en slik måte at prinsippet om likebehandling av kreditorer og prioritetsrekkefølgen av fordringene 

overholdes i henhold til gjeldende insolvenslovgivning. Tap bør i første rekke dekkes av instrumenter som inngår i 

ansvarlig kapital, og bør fordeles på aksjeeierne enten gjennom annullering eller overføring av aksjer, eller gjennom 

sterk utvanning. Dersom disse instrumentene ikke er tilstrekkelige, bør uprioritert gjeld konverteres eller nedskrives. 

Prioriterte forpliktelser bør konverteres eller nedskrives dersom de underordnede klassene er blitt konvertert eller fullt 

nedskrevet. 

78)  Når det finnes unntak for forpliktelser, for eksempel forpliktelser overfor betalings- og oppgjørssystemer, ansatte eller 

leverandørgjeld og varekreditorer, eller fortrinnsrett, for eksempel for innskudd fra fysiske personer og svært små, små 

og mellomstore bedrifter, bør unntakene anvendes både i tredjestater og i Unionen. For å sikre muligheten til å 

nedskrive eller konvertere forpliktelser i tredjestater ved behov, bør denne muligheten inngå i de kontrakts-

bestemmelsene som er omfattet av lovgivningen i tredjestatene, særlig når det gjelder de forpliktelsene som har lavere 

prioritet i kreditorhierarkiet. Det bør ikke kreves slike avtalevilkår for forpliktelser som er unntatt fra intern tapsdekning 

for innskudd fra fysiske personer og svært små, små og mellomstore bedrifter, eller når tredjestatens lovgivning eller en 

bindende avtale inngått med denne tredjestaten tillater medlemsstatens krisehåndteringsmyndighet å anvende sine 

nedskrivnings- eller konverteringsfullmakter. 

79)  For å unngå at institusjonene strukturerer sine forpliktelser på en måte som gjør det interne tapsdekningsverktøyet 

mindre effektivt, er det hensiktsmessig å fastsette at institusjonene til enhver tid skal oppfylle minstekravet til ansvarlig 

kapital og kvalifiserte forpliktelser uttrykt som en prosentandel av institusjonens samlede ansvarlige kapital. 

Krisehåndteringsmyndighetene bør også, etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle, kunne kreve at denne prosentandelen 

helt eller delvis består av ansvarlig kapital eller en bestemt type forpliktelser. 

80)  I dette direktiv anvendes en «ovenfra og ned»-metode ved fastsettelse av minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserte 

forpliktelser innenfor et konsern. Videre tas det ved en slik tilnærming hensyn til at krisehåndteringstiltak anvendes på 

den enkelte juridiske person, og at det er helt avgjørende at tapsdekningskapasiteten befinner seg i eller er tilgjengelig 

for den juridiske personen i konsernet der tapene oppstår. Med sikte på dette bør krisehåndteringsmyndighetene sikre at 

tapsdekningskapasiteten innenfor et konsern fordeles på hele konsernet i samsvar med risikonivået for de juridiske 

personene som utgjør det. Det bør foretas en separat vurdering av hvilket minstekrav som er nødvendig for hvert enkelt 

datterforetak. Videre bør krisehåndteringsmyndighetene sikre at all kapital og alle forpliktelser som medregnes i det 

konsoliderte minstekravet, befinner seg i foretak der det er sannsynlig at tap vil oppstå, eller på annen måte er 

tilgjengelig for å dekke tap. Dette direktiv bør gi mulighet for krisehåndtering med flere inngangspunkter eller 

krisehåndtering med ett inngangspunkt. Minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser bør gjenspeile den 

krisehåndteringsstrategien som er hensiktsmessig for et konsern i samsvar med krisehåndteringsplanen. Særlig bør 

minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser gjelde på egnet nivå i konsernet for å gjenspeile en 

tilnærming med flere inngangspunkter eller med ett inngangspunkt, som fastsatt i krisehåndteringsplanen, samtidig som 

det tas hensyn til at det kan forekomme tilfeller der en annen tilnærming enn den som er fastsatt i planen, vil bli anvendt, 

for eksempel fordi den vil gjøre det mulig å nå krisehåndteringsmålene på en mer effektiv måte. I lys av dette bør alle 

institusjoner og andre juridiske personer i konsernet, når det kreves av krisehåndteringsmyndighetene, og uavhengig av 

om det er valgt en tilnærming med ett inngangspunkt eller med flere inngangspunkter, på ethvert tidspunkt ha et solid 

minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser med sikte på å unngå risikoen for spredningsvirkninger eller 

for omfattende bankuttak.  
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81)  Medlemsstatene bør sikre at andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter fullt ut dekker 

tapene på det tidspunktet den utstedende institusjonen ikke lenger er levedyktig. Det bør derfor kreves at krisehåndte-

ringsmyndighetene nedskriver disse instrumentene fullstendig eller konverterer dem til rene kjernekapitalinstrumenter 

på det tidspunktet institusjonen ikke lenger er levedyktig og før noen krisehåndteringstiltak treffes. For dette formål bør 

det tidspunktet institusjonen ikke lenger er levedyktig, forstås som tidspunktet da vedkommende myndighet fastslår at 

institusjonen oppfyller vilkårene for krisehåndtering, eller tidspunktet da myndigheten fastslår at institusjonen ikke 

lenger vil være levedyktig dersom kapitalinstrumentene ikke nedskrives eller konverteres. At instrumentene skal 

nedskrives eller konverteres av myndighetene under omstendighetene som er fastsatt i dette direktiv, bør angis i 

bestemmelsene om instrumentet og i alle prospekter eller tilbudsdokumenter som offentliggjøres eller framlegges i 

forbindelse med instrumentene. 

82)  For å muliggjøre effektive krisehåndteringsresultater bør det være mulig å anvende det interne tapsdekningsverktøyet 

før 1. januar 2016. 

83)  Krisehåndteringsmyndighetene bør kunne anvende det interne tapsdekningsverktøyet bare delvis i tilfeller der en 

vurdering av den potensielle innvirkningen på finanssystemets stabilitet i de berørte medlemsstatene og i resten av 

Unionen viser at full anvendelse av verktøyet ville være i strid med de overordnede offentlige interessene i medlems-

staten eller i Unionen som helhet. 

84)  Krisehåndteringsmyndighetene bør ha alle nødvendige rettslige fullmakter som kan anvendes i ulike kombinasjoner når 

krisehåndteringsverktøy anvendes. Dette bør omfatte fullmakt til å overføre en kriserammet institusjons aksjer, 

eiendeler, rettigheter eller forpliktelser til et annet foretak, for eksempel en annen institusjon eller en broinstitusjon, 

myndighet til å nedskrive eller annullere en kriserammet institusjons aksjer eller til å nedskrive eller konvertere dens 

forpliktelser, samt fullmakt til å skifte ut ledelsen og til å innføre en midlertidig betalingsutsettelse for fordringer. Det er 

også behov for ytterligere fullmakter, herunder fullmakt til å kreve at andre deler av konsernet fortsetter å yte 

grunnleggende tjenester. 

85)  Det er ikke nødvendig å fastsette nøyaktig hvordan krisehåndteringsmyndighetene bør gripe inn i den kriserammede 

institusjonen. Krisehåndteringsmyndighetene bør kunne velge mellom å overta kontrollen gjennom et direkte inngrep i 

institusjonen eller gjennom en gjennomføringsordre. De bør treffe beslutning på grunnlag av sakens omstendigheter. Det 

synes ikke nødvendig å innføre en felles modell for å sikre effektivt samarbeid mellom medlemsstatene på dette stadiet. 

86)  Rammen for krisehåndtering bør omfatte krav til framgangsmåte for å sikre at krisehåndteringstiltak meldes på riktig 

måte, og, med enkelte begrensede unntak som fastsatt i dette direktiv, offentliggjøres. Ettersom opplysninger som 

innhentes av krisehåndteringsmyndighetene og deres profesjonelle rådgivere under krisehåndteringsprosessen, kan være 

følsomme før krisehåndteringsbeslutningen offentliggjøres, bør slike opplysninger være omfattet av effektive 

fortrolighetsregler. Det må tas hensyn til at nærmere opplysninger om innholdet i gjenopprettings- og krisehåndte-

ringsplaner og resultatet av en vurdering av disse planene kan ha vidtrekkende virkninger, særlig for de berørte 

foretakene. Enhver opplysning som gis om en beslutning før den er truffet, enten det gjelder hvorvidt vilkårene for 

krisehåndtering er oppfylt, eller anvendelsen av et bestemt verktøy eller tiltak under behandlingen, må antas å ha 

virkninger for de offentlige og private interessene som berøres av tiltaket. Imidlertid kan opplysninger om at 

krisehåndteringsmyndigheten undersøker en bestemt institusjon, være nok til å gi negative virkninger for denne 

institusjonen. Det er derfor nødvendig å sikre at det finnes egnede ordninger for å opprettholde fortroligheten ved slike 

opplysninger, for eksempel nærmere opplysninger i gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner og resultatet av 

eventuelle vurderinger som er foretatt i den forbindelse. 

87)  Krisehåndteringsmyndighetene bør ha ytterligere fullmakter for å sikre effektiv overføring av aksjer eller gjelds-

instrumenter og eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Med forbehold for beskyttelsestiltakene som er fastsatt i dette 

direktiv, bør disse fullmaktene omfatte fullmakt til å oppheve tredjeparters rettigheter til de overførte instrumentene eller 

eiendelene og fullmakt til å håndheve kontrakter og til å sikre videreføring av eksisterende ordninger for mottakeren av 

de overførte eiendelene og aksjene. Arbeidstakernes rett til å si opp en arbeidsavtale bør imidlertid ikke berøres. En 

parts rett til å heve en kontrakt med en institusjon som krisehåndteres, eller et av dennes konsernforetak, av andre 

grunner enn krisehåndtering av den kriserammede institusjonen, bør heller ikke berøres. Krisehåndteringsmyndighetene 
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bør også ha ytterligere fullmakt til å kreve at den gjenværende delen av en institusjon som avvikles gjennom ordinær 

insolvensbehandling, skal yte tjenester som er nødvendige for at institusjonen som eiendelene eller aksjene er overført 

til ved anvendelse av verktøyet for virksomhetssalg eller broinstitusjonsverktøyet, skal kunne utøve sin virksomhet. 

88)  I samsvar med artikkel 47 i pakten har de berørte partene rett til rettferdig rettergang og til effektiv klageadgang med 

hensyn til de tiltakene som berører dem. Beslutninger som treffes av krisehåndteringsmyndighetene, bør derfor være 

omfattet av klageadgang. 

89)  Kriseløsningstiltak truffet av nasjonale krisehåndteringsmyndigheter kan kreve komplekse økonomiske vurderinger og 

utstrakt adgang til å utøve skjønn. De nasjonale krisehåndteringsmyndighetene har den nødvendige sakkunnskapen for å 

foreta slike vurderinger og bestemme hvordan adgangen til å utøve skjønn bør anvendes. Det er derfor viktig å sikre at 

de komplekse økonomiske vurderingene som nasjonale krisehåndteringsmyndigheter foretar i den sammenheng, danner 

grunnlag for nasjonale domstolers behandling av de aktuelle kriseløsningstiltakene. Disse vurderingenes komplekse art 

bør imidlertid ikke hindre nasjonale domstoler i å undersøke om dokumentasjonen som krisehåndteringsmyndigheten 

legger til grunn, er saklig nøyaktig, pålitelig og sammenhengende, om dokumentasjonen inneholder alle relevante 

opplysninger som bør tas hensyn til for å vurdere en kompleks situasjon, og om den underbygger konklusjonene som er 

trukket. 

90)  Ettersom formålet med dette direktiv er å omfatte presserende situasjoner, og ettersom en utsettelse av en beslutning fra 

krisehåndteringsmyndighetene kan hindre at kritiske funksjoner opprettholdes, er det nødvendig å fastsette at 

inngivelsen av en klage ikke bør medføre automatisk utsettelse av virkningene av den innklagede beslutningen, og at 

krisehåndteringsmyndighetens beslutning umiddelbart bør tre i kraft med en formodning om at utsettelsen ikke vil være 

i offentlighetens interesse. 

91)  Når det er nødvendig for å beskytte tredjeparter som i god tro har ervervet eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra 

institusjonen som krisehåndteres, gjennom myndighetenes anvendelse av krisehåndteringsfullmakter, og for å sikre 

finansmarkedenes stabilitet, bør en klageadgang videre ikke berøre noen senere administrative handlinger eller 

transaksjoner som inngås på grunnlag av en opphevet beslutning. I slike tilfeller bør rettsvirkninger ved en feilaktig 

beslutning derfor være begrenset til erstatning for skade som er påført de berørte personene. 

92)  Ettersom det på grunn av alvorlig risiko for finansiell ustabilitet i medlemsstaten og Unionen kan haste med å treffe 

kriseløsningstiltak, bør enhver framgangsmåte i nasjonal rett i forbindelse med en søknad om en rettsmyndighets 

forhåndsgodkjenning av et kriseløsningstiltak og domstolens behandling av en slik søknad, kunne gjennomføres raskt.  

I lys av kravet om at et kriseløsningstiltak skal treffes raskt, bør domstolen treffe sin beslutning innen 24 timer, og 

medlemsstatene bør sikre at den berørte myndigheten kan treffe sin beslutning umiddelbart etter at domstolen har gitt 

sin godkjenning. Dette berører ikke berørte parters eventuelle rett til å anmode domstolen om å oppheve beslutningen i 

en begrenset periode etter at krisehåndteringsmyndigheten har truffet kriseløsningstiltaket. 

93)  For å oppnå en effektiv krisehåndtering og for å unngå konflikter med hensyn til jurisdiksjon bør ordinær insolvens-

behandling av den kriserammede institusjonen ikke innledes eller pågå mens krisehåndteringsmyndigheten anvender 

sine krisehåndteringsfullmakter eller krisehåndteringsverktøy, unntatt på krisehåndteringsmyndighetens initiativ eller 

med dens samtykke. Det er hensiktsmessig og nødvendig å utsette visse avtaleforpliktelser i en begrenset periode for å 

gi krisehåndteringsmyndigheten tid til å anvende krisehåndteringsverktøyene. Dette bør imidlertid ikke gjelde for 

forpliktelser i forbindelse med systemer utpekt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF(1), sentrale 

motparter og sentralbanker. Direktiv 98/26/EF reduserer risikoen som er knyttet til deltakelse i betalings- og oppgjørs-

systemer for verdipapirer, særlig ved å redusere forstyrrelsene dersom en deltaker i et slikt system blir insolvent. For å 

sikre at slike beskyttelsestiltak anvendes på en hensiktsmessig måte i krisesituasjoner, og samtidig gi ansvarlige for 

betalings- og verdipapirsystemer og andre markedsdeltakere en egnet sikkerhet, fastsetter dette direktiv at et 

kriseforebyggende tiltak eller et kriseløsningstiltak i seg selv ikke bør anses som insolvensbehandling i henhold til 

direktiv 98/26/EF, forutsatt at de vesentlige forpliktelsene i henhold til kontrakten fortsatt oppfylles. Dette direktiv skal 

imidlertid ikke være til hinder for driften av et system som er utpekt i henhold til direktiv 98/26/EF, eller retten til 

sikkerhet som er garantert ved artikkel 9 i direktiv 98/26/EF.  

  

(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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94)  For å sikre at krisehåndteringsmyndighetene når de overfører eiendeler og forpliktelser til en kjøper i privat sektor eller 

en broinstitusjon, har tilstrekkelig tid til å identifisere kontrakter som skal overføres, kan det være hensiktsmessig å 

innføre egnede begrensninger for motpartenes rett til å si opp, framskynde eller på annen måte avslutte finansielle 

kontrakter før overføringen. En slik begrensning vil være nødvendig for at myndighetene skal få et riktig inntrykk av 

den kriserammede institusjonens balanse, uten de endringene av verdi og omfang som en omfattende utøvelse av 

hevingsretten ville medføre. For å unngå større inngrep enn nødvendig i motpartenes avtalefestede rettigheter, bør 

begrensningen av hevingsretten gjelde bare i forbindelse med et kriseforebyggende tiltak eller et kriseløsningstiltak, 

herunder ved en hendelse som er direkte knyttet til anvendelsen av et slikt tiltak, og hevingsretten som følger av ethvert 

annet mislighold, herunder manglende betaling eller marginsikkerhet, bør beholdes. 

95)  For å opprettholde legitime kapitalmarkedsordninger ved en delvis overføring av en kriserammet institusjons eiendeler, 

rettigheter og forpliktelser, er det hensiktsmessig å innføre beskyttelsestiltak for å hindre oppdeling av innbyrdes 

tilknyttede forpliktelser, rettigheter og kontrakter, alt etter hva som er relevant. En slik begrensning av enkelte praksiser 

i forbindelse med innbyrdes tilknyttede kontrakter bør utvides slik at den også gjelder for kontrakter med samme 

motpart som er omfattet av avtaler om sikkerhetsstillelse, avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse 

av eiendomsrett, motregningsavtaler, avtaler om sluttavregning og avtaler om strukturert finansiering. Dersom 

beskyttelsestiltakene får anvendelse, bør krisehåndteringsmyndighetene være forpliktet til enten å overføre alle 

innbyrdes tilknyttede kontrakter som er omfattet av en beskyttet ordning, eller å la alle bli værende i den gjenværende 

delen av den kriserammede institusjonen. Disse beskyttelsestiltakene bør sikre at behandlingen av eksponeringer som er 

omfattet av en avregningsavtale i henhold til direktiv 2013/36/EU, ikke berøres. 

96)  Selv om det at krisehåndteringsmyndighetene har de samme verktøyene og fullmaktene til rådighet, vil lette samordnede 

tiltak ved krise i et konsern som driver grensekryssende virksomhet, er ytterligere tiltak nødvendige for å fremme 

samarbeid og hindre splittede nasjonale tiltak. Det bør kreves at krisehåndteringsmyndighetene rådfører seg med 

hverandre og samarbeider i krisehåndteringskollegier når de krisehåndterer konsernforetak, for å komme til enighet om 

en konsernkrisehåndteringsordning. Krisehåndteringskollegier bør opprettes rundt en kjerne som består av de 

eksisterende tilsynskollegiene, med deltakelse fra krisehåndteringsmyndigheter og vedkommende departementer, 

sentralbanker, EBA og eventuelt myndigheter som har ansvar for innskuddsgarantiordninger. I en krisesituasjon bør 

krisehåndteringskollegiet fungere som et forum for utveksling av opplysninger om og samordning av krisehåndte-

ringstiltak. 

97)  Ved krisehåndtering av konserner som driver grensekryssende virksomhet, bør det oppnås en balanse mellom på den 

ene side behovet for framgangsmåter som tar hensyn til hvor mye saken haster og muliggjør effektive, rimelige og 

rettidige løsninger for konsernet som helhet, og på den annen side nødvendigheten av å beskytte den finansielle 

stabiliteten i alle medlemsstater der konsernet utøver virksomhet. De enkelte krisehåndteringsmyndighetene bør 

utveksle synspunkter i krisehåndteringskollegiet. Krisehåndteringstiltak som foreslås av konsernkrisehåndte-

ringsmyndigheten, bør utarbeides og drøftes av de enkelte krisehåndteringsmyndighetene i forbindelse med konsern-

krisehåndteringsplanene. Krisehåndteringskollegier bør ta hensyn til synspunktene til krisehåndteringsmyndighetene i 

alle medlemsstater der konsernet utøver virksomhet, for å gjøre det lettere å treffe raske og felles beslutninger når det er 

mulig. Når krisehåndteringsmyndigheten treffer krisehåndteringstiltak på konsernnivå, bør den alltid ta hensyn til 

hvordan tiltakene vil påvirke den finansielle stabiliteten i medlemsstater der konsernet utøver virksomhet. Dette bør 

sikres ved at krisehåndteringsmyndighetene i medlemsstaten der et datterforetak er etablert, har mulighet til å gjøre 

innsigelse mot beslutninger truffet av konsernkrisehåndteringsmyndigheten, ikke bare når det gjelder krisehåndte-

ringstiltakenes egnethet, men også på grunnlag av behovet for å beskytte den finansielle stabiliteten i vedkommende 

medlemsstat. 

98)  Krisehåndteringskollegiet bør ikke være et beslutningsorgan, men en plattform som letter nasjonale myndigheters 

beslutningstaking. De felles beslutningene bør treffes av de berørte nasjonale myndighetene. 

99)  Opprettelse av en konsernkrisehåndteringsordning bør lette en samordnet krisehåndtering, som sannsynligvis vil gi det 

beste resultatet for alle institusjoner i et konsern. Konsernkrisehåndteringsmyndigheten bør foreslå konsernkrisehåndte-

ringsordningen og framlegge den for krisehåndteringskollegiet. Nasjonale krisehåndteringsmyndigheter som har 

innvendinger mot ordningen eller beslutter å treffe uavhengige krisehåndteringstiltak, bør begrunne innvendingene og 

underrette konsernkrisehåndteringsmyndigheten og de andre krisehåndteringsmyndighetene som er omfattet av 

konsernkrisehåndteringsordningen, om disse grunnene, samt gi nærmere opplysninger om eventuelle uavhengige 

krisehåndteringstiltak som de planlegger å treffe. En nasjonal myndighet som beslutter å avvike fra konsernkrisehåndte-

ringsordningen, bør ta behørig hensyn til den potensielle innvirkningen på den finansielle stabiliteten i medlemsstatene 

der de andre krisehåndteringsmyndighetene befinner seg, og de potensielle virkningene for andre deler av konsernet.  
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100)  Som en del av konsernkrisehåndteringsordningen bør myndighetene oppfordres til å anvende det samme verktøyet på 

juridiske personer som oppfyller vilkårene for krisehåndtering. Konsernkrisehåndteringsmyndigheten bør ha fullmakt til 

å anvende broinstitusjonsverktøyet på konsernnivå (som eventuelt kan omfatte ordninger for byrdefordeling) for å 

stabilisere et konsern som helhet. Eiendomsretten til datterforetak vil kunne bli overført til brobanken med sikte på 

videresalg, enten samlet eller enkeltvis, når markedsvilkårene er egnede. I tillegg bør konsernkrisehåndte-

ringsmyndigheten ha fullmakt til å anvende det interne tapsdekningsverktøyet på morforetaksnivå. 

101)  En effektiv krisehåndtering av institusjoner og konserner med internasjonal virksomhet krever samarbeid mellom 

Unionens, medlemsstatenes og tredjestatenes krisehåndteringsmyndigheter. Det vil bli lettere å samarbeide dersom 

tredjestaters krisehåndteringsordninger bygger på felles prinsipper og tilnærmingsmåter som for tiden utarbeides av 

Rådet for finansiell stabilitet og G20-landene. For dette formål bør EBA ha myndighet til å utarbeide og inngå ikke-

bindende rammeavtaler om samarbeid med myndigheter i tredjestater i samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) 

nr. 1093/2010, og nasjonale myndigheter bør kunne inngå bilaterale avtaler i tråd med EBAs rammeavtaler. 

Utarbeidingen av slike avtaler mellom nasjonale myndigheter som har ansvar for å håndtere kriserammede globale 

foretak, bør være et middel for å sikre effektiv planlegging, beslutningstaking og samordning når det gjelder 

internasjonale konserner. Som hovedregel bør disse ordningene være gjensidige. Nasjonale krisehåndte-

ringsmyndigheter bør som medlemmer av det europeiske krisehåndteringskollegiet, når det er relevant, anerkjenne og 

gjennomføre framgangsmåter for krisehåndtering i en tredjestat under de omstendighetene som er fastsatt i dette 

direktiv. 

102)  Samarbeid bør finne sted både med hensyn til datterforetak i unions- eller tredjestatskonserner og med hensyn til filialer 

av unions- eller tredjestatsinstitusjoner. Datterforetak av tredjestatskonserner er foretak som er etablert i Unionen, og 

som derfor omfattes fullt ut av unionsretten, herunder krisehåndteringsverktøy som er fastsatt i dette direktiv. Det er 

imidlertid nødvendig at medlemsstatene beholder retten til å treffe tiltak overfor filialer av institusjoner med 

hovedkontor i tredjestater, når anerkjennelse og anvendelse av en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat i 

forbindelse med en filial ville sette Unionens finansielle stabilitet i fare, eller når innskytere i Unionen ikke ville få 

samme behandling som innskytere fra tredjestater. Under slike omstendigheter og andre omstendigheter som er fastsatt i 

dette direktiv, bør medlemsstatene ha rett til, etter samråd med de nasjonale krisehåndteringsmyndighetene, å nekte å 

anerkjenne en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat i forbindelse med unionsfilialer av tredjestats-

institusjoner. 

103)  Under visse omstendigheter kan de anvendte krisehåndteringsverktøyenes effektivitet være avhengig av tilgangen til 

kortsiktig finansiering for en institusjon eller en broinstitusjon, garantier for potensielle kjøpere, eller tilskudd av kapital 

til broinstitusjonen. Uten hensyn til sentralbankenes rolle når det gjelder å tilføre finanssystemet likviditet, også i 

krisetider, er det viktig at medlemsstatene oppretter finansieringsordninger for å unngå at midlene som trengs til slike 

formål, kommer fra nasjonale budsjetter. Finanssektoren som helhet bør finansiere stabiliseringen av finanssystemet. 

104)  Som hovedregel bør medlemsstatene opprette sine nasjonale finansieringsordninger gjennom fond som kontrolleres av 

krisehåndteringsmyndighetene, og som skal anvendes for formålene fastsatt i dette direktiv. Det bør imidlertid fastsettes 

et strengt avgrenset unntak som gir medlemsstatene mulighet til å etablere sine nasjonale finansieringsordninger 

gjennom obligatoriske bidrag fra institusjoner som er godkjent på deres områder, og som ikke eies av fond som 

kontrolleres av deres krisehåndteringsmyndigheter, forutsatt at visse vilkår er oppfylt. 

105)  I prinsippet bør det samles inn bidrag i sektoren før og uavhengig av en eventuell innledet krisehåndtering. Dersom de 

forhåndsinnsamlede midlene ikke er tilstrekkelige til å dekke tapene eller kostnadene i forbindelse med anvendelsen av 

finansieringsordningene, bør ytterligere bidrag innsamles for å dekke de ytterligere kostnadene eller tapene. 

106)  For å oppnå en kritisk masse og unngå konjunkturforsterkende virkninger som ville oppstå dersom finansierings-

ordningene ved en systemkrise bare hadde tilgang til etterhåndsbidrag, er det helt nødvendig at de nasjonale finansie-

ringsordningenes på forhånd tilgjengelige finansielle midler minst beløper seg til et visst minste målnivå.  
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107)  For å sikre en rimelig beregning av bidrag og gi incentiver til å anvende en mindre risikofylt modell bør det i forbindelse 

med bidrag til nasjonale finansieringsordninger tas hensyn til hvor stor kreditt-, likviditets- og markedsrisiko 

institusjonene har påtatt seg. 

108)  Å sikre effektiv krisehåndtering av kriserammede institusjoner i Unionen er en vesentlig del av gjennomføringen av det 

indre marked. En krise i en institusjon påvirker ikke bare den finansielle stabiliteten på markedene der den utøver 

virksomhet direkte, men også hele Unionens finansmarked. Gjennomføringen av det indre marked for finansielle 

tjenester har styrket samspillet mellom de ulike nasjonale finanssystemene. Institusjonene utøver virksomhet utenfor den 

medlemsstaten de er etablert i, og er innbyrdes tilknyttet gjennom interbankmarkedet og andre markeder som 

hovedsakelig er felleseuropeiske. Å sikre effektiv finansiering av krisehåndteringen av disse institusjonene i alle 

medlemsstater er ikke bare av interesse for medlemsstatene der de utøver virksomhet, men også for alle medlemsstatene 

i sin alminnelighet, som et middel for å sikre like konkurransevilkår og forbedre det indre finansmarkedets virkemåte. 

Opprettelsen av et europeisk system av finansieringsordninger bør sikre at alle institusjoner som utøver virksomhet i 

Unionen, omfattes av like effektive ordninger for krisehåndteringsfinansiering og bidrar til stabiliteten i det indre 

marked. 

109)  For å bygge opp motstandsdyktigheten i det europeiske systemet av finansieringsordninger, og i samsvar med kravet om 

at finansieringen først og fremst skal komme fra aksjeeierne og kreditorene i institusjonen som krisehåndteres, og 

deretter fra finanssektoren framfor offentlige budsjetter, kan finansieringsordninger ved behov søke om lån fra andre 

finansieringsordninger. Tilsvarende bør de også ha fullmakt til å gi lån til andre ordninger som har behov for det. Slike 

lån bør gis på helt frivillig grunnlag. Beslutningen om å gi lån til andre ordninger bør treffes av den 

finansieringsordningen som gir lånet, men på grunn av de mulige finanspolitiske følgene bør medlemsstater kunne kreve 

samråd med eller samtykke fra vedkommende departement. 

110)  Finansieringsordninger opprettes på nasjonalt plan, men bør gjøres gjensidig i forbindelse med en konsern-

krisehåndtering, forutsatt at det oppnås enighet mellom nasjonale myndigheter om krisehåndteringen av institusjonen. 

Innskudd som er dekket av innskuddsgarantiordninger, bør ikke bære noe tap under krisehåndteringsprosessen. Dersom 

et krisehåndteringstiltak sikrer at innskyterne fortsatt har tilgang til sine innskudd, bør det kreves at innskudds-

garantiordninger som en institusjon som krisehåndteres, er tilknyttet, skal gi et bidrag som ikke er høyere enn de tapene 

de ville lide dersom institusjonen var blitt avviklet gjennom ordinær insolvensbehandling. 

111)  Dekkede innskudd er beskyttet mot tap under krisehåndtering, men andre kvalifiserte innskudd kan være tilgjengelige 

for å dekke tap. For å sikre en viss beskyttelse for fysiske personer og svært små, små og mellomstore bedrifter som har 

kvalifiserte innskudd som overstiger beløpet for dekkede innskudd, bør slike innskudd gis høyere prioritet enn ordinære 

usikrede, uprioriterte kreditorers fordringer i henhold til nasjonal rett om ordinær insolvensbehandling. Innskudds-

garantiordningens fordringer bør i henhold til slik nasjonal rett gis enda høyere prioritet enn ovennevnte kategorier av 

kvalifiserte innskudd. Harmonisering av nasjonal insolvenslovgivning på dette området er nødvendig for å redusere 

eksponeringen av krisehåndteringsfinansiering mest mulig i medlemsstatene i henhold til prinsippet om at ingen 

kreditorer skal ha dårligere vilkår enn gjennom en ordinær insolvensbehandling, som fastsatt i dette direktiv. 

112)  Dersom innskudd overføres til en annen institusjon i forbindelse med krisehåndteringen av en institusjon, bør 

innskyterne ikke være forsikret ut over det dekningsnivået som er fastsatt i direktiv 2014/49/EU. Fordringer på innskudd 

som forblir i institusjonen som krisehåndteres, bør derfor begrenses til differansen mellom de overførte midlene og det 

dekningsnivået som er fastsatt i direktiv 2014/49/EU. Dersom overførte innskudd overskrider dekningsnivået, bør 

innskyteren ikke ha noen fordringer på innskuddsgarantiordningen med hensyn til innskudd som forblir i institusjonen 

som krisehåndteres. 

113)  Opprettelsen av finansieringsordninger som skal utgjøre det europeiske systemet av finansieringsordninger fastsatt i 

dette direktiv, bør sikre samordnet anvendelse av tilgjengelige midler for krisehåndtering på nasjonalt plan.  
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114)  Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV bør delegeres til Kommisjonen med hensyn til 

fastsettelse av følgende: kriterier for definisjonen av «kritiske funksjoner» og «hovedforretningsområder» ved 

anvendelse av dette direktiv; under hvilke omstendigheter det er nødvendig å utelukke forpliktelser fra nedskrivnings- 

eller konverteringskrav i henhold til dette direktiv, kategorier av avtaler som medlemsstatene bør sikre egnet beskyttelse 

for ved delvis overføring, på hvilken måte institusjoners bidrag til ordninger for krisehåndteringsfinansiering bør 

tilpasses til deres risikoprofil, krav til registrering, regnskapsføring og rapportering samt andre krav som skal sikre at 

forhåndsbidragene faktisk blir betalt, og under hvilke omstendigheter og på hvilke vilkår en institusjon midlertidig kan 

unntas fra å betale etterhåndsbidrag. Det er særlig viktig at Kommisjonen gjennomfører egnede 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. 

115)  Når det er fastsatt i dette direktiv, er det hensiktsmessig at EBA fremmer tilnærming av nasjonale myndigheters 

praksiser gjennom retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010. På områder som ikke 

omfattes av tekniske regulerings- eller gjennomføringsstandarder, kan EBA på eget initiativ utstede retningslinjer og 

anbefalinger om anvendelsen av unionsretten. 

116)  Europaparlamentet og Rådet bør kunne gjøre innsigelse mot en delegert rettsakt innen tre måneder fra den dagen den 

meddeles. Europaparlamentet og Rådet bør kunne underrette de andre institusjonene om at de ikke har til hensikt å gjøre 

innsigelse. 

117)  Tekniske standarder for finansielle tjenester bør lette konsekvent harmonisering og tilstrekkelig vern av innskytere, 

investorer og forbrukere i hele Unionen. EBA er et organ med høyt spesialisert sakkunnskap, og det ville derfor være 

effektivt og hensiktsmessig å gi denne myndigheten i oppgave, når det er fastsatt i dette direktiv, å utarbeide utkast til 

tekniske reguleringsstandarder og tekniske gjennomføringsstandarder som ikke innebærer politiske valg, og som 

framlegges for Kommisjonen. 

118)  Kommisjonen bør, når det er fastsatt i dette direktiv, vedta utkast til tekniske reguleringsstandarder som er utarbeidet av 

EBA, ved hjelp av delegerte rettsakter i henhold til artikkel 290 i TEUV, i samsvar med artikkel 10–14 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010. Kommisjonen bør, når det er fastsatt i dette direktiv, vedta utkast til tekniske gjennomførings-

standarder som er utarbeidet av EBA, ved hjelp av gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV, i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

119)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF(1) inneholder bestemmelser om gjensidig anerkjennelse og håndheving i 

alle medlemsstater av beslutninger om omorganisering eller avvikling av institusjoner som har filialer i andre 

medlemsstater som de ikke har hovedkontor i. Nevnte direktiv sikrer at alle institusjonens eiendeler og forpliktelser, 

uavhengig av hvilket land de befinner seg i, behandles gjennom én enkelt framgangsmåte i hjemstaten, og at kreditorer i 

vertsstatene behandles på samme måte som kreditorer i hjemstaten. For å oppnå en effektiv krisehåndtering bør direktiv 

2001/24/EF få anvendelse dersom krisehåndteringsverktøyene tas i bruk, både når disse instrumentene anvendes på 

institusjoner, og når de anvendes på andre foretak som er omfattet av krisehåndteringsordningen. Direktiv 2001/24/EF 

bør derfor endres. 

120)  Unionens selskapsrettsdirektiver inneholder ufravikelige regler for å beskytte aksjeeiere og kreditorer i institusjoner som 

omfattes av disse direktivenes virkeområde. I en situasjon der krisehåndteringsmyndighetene må handle raskt, kan disse 

reglene hindre effektive tiltak fra krisehåndteringsmyndighetenes side og deres anvendelse av krisehåndteringsverktøy 

og -fullmakter, og egnede unntak bør angis i dette direktiv. For å sikre størst mulig rettssikkerhet for berørte parter bør 

unntakene defineres klart og nøyaktig, og de bør anvendes bare i offentlighetens interesse og når kriteriene for utløsning 

av krisehåndtering er oppfylt. Anvendelsen av krisehåndteringsverktøy forutsetter at krisehåndteringsmålene og 

vilkårene for krisehåndtering som er fastsatt i dette direktiv, er oppfylt.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF av 4. april 2001 om sanering og avvikling av kredittinstitusjoner (EUT L 125 av 5.5.2001, 

s. 15). 
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121)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU(1) inneholder regler for aksjeeiernes rett til å treffe beslutninger om 

kapitalforhøyelse og -nedsettelse, for deres rett til å delta i nye aksjeemisjoner som vederlag for innskudd, for 

kreditorvern ved kapitalnedsettelse og for innkalling til generalforsamling ved betydelig tap av kapital. Disse reglene 

kan hindre raske tiltak fra krisehåndteringsmyndighetenes side, og egnede unntak bør fastsettes. 

122)  I europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/35/EU(2) fastsettes regler for blant annet samtykke til fusjoner fra generalfor-

samlingen i hvert av de fusjonerende selskapene, for krav til fusjonsplanen, årsberetningen og rapporten fra sakkyndige, 

og for kreditorvern. Rådsdirektiv 82/891/EØF(3) inneholder lignende regler for deling av allmennaksjeselskaper.  

I europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF(4) fastsettes tilsvarende regler for fusjoner over landegrensene av 

selskaper med begrenset ansvar. Det bør fastsettes egnede unntak fra disse direktivene slik at krisehåndte-

ringsmyndighetene kan handle raskt. 

123)  I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF(5) fastsettes en forpliktelse til å gi et pliktig tilbud om å overta alle 

selskapets aksjer til en rimelig pris, som definert i nevnte direktiv, dersom en aksjeeier direkte eller indirekte, alene eller 

sammen med andre erverver en viss prosentandel av aksjene i selskapet, som i henhold til nasjonal rett gir 

vedkommende kontroll over selskapet. Formålet med regelen om pliktig tilbud er å beskytte mindretallsaksjeeiere i 

tilfeller der kontrollen endres. En så kostbar forpliktelse kan imidlertid avskrekke potensielle investorer fra å investere i 

den berørte institusjonen, og dermed gjøre det vanskelig for krisehåndteringsmyndighetene å anvende alle sine 

krisehåndteringsfullmakter. Egnede unntak fra regelen for pliktig tilbud bør fastsettes i det omfang som er nødvendig for 

anvendelsen av krisehåndteringsfullmaktene, men etter krisehåndteringsperioden bør denne regelen gjelde for enhver 

aksjeeier som overtar kontrollen over den berørte institusjonen. 

124)  I europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF(6) fastsettes prosedyrerettigheter for aksjeeierne i forbindelse med 

generalforsamlinger. I direktiv 2007/36/EF fastsettes blant annet regler for minstefristen for innkalling til generalfor-

samling og for innholdet i innkallingen. Disse reglene kan hindre raske tiltak fra krisehåndteringsmyndighetenes side, 

og egnede unntak fra direktivet bør fastsettes. Før krisehåndtering kan det være behov for en rask kapitalforhøyelse 

dersom institusjonen ikke oppfyller eller kan forventes ikke å oppfylle kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 og 

direktiv 2013/36/EU, og dersom det er sannsynlig at en kapitalforhøyelse vil kunne gjenopprette den finansielle 

stillingen og hindre en situasjon der terskelvilkårene for krisehåndtering er oppfylt. I slike situasjoner bør det være 

mulighet for å innkalle til generalforsamling på kort varsel. Aksjeeierne bør imidlertid fortsatt ha beslutningsmyndighet 

når det gjelder kapitalforhøyelsen og en kortere frist for innkalling til generalforsamling. Det bør fastsettes egnede 

unntak fra direktiv 2007/36/EF med sikte på innføringen av denne ordningen. 

125)  For å sikre at krisehåndteringsmyndighetene er representert i Det europeiske finanstilsynssystem, opprettet ved 

forordning (EU) nr. 1092/2010, forordning (EU) nr. 1093/2010, europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1094/2010(7) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(8), og for å sikre at EBA har den 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU av 25. oktober 2012 om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av 

selskaper som definert i artikkel 54 annet ledd i traktaten om Den europeiske unions virkemåte for å verne selskapsdeltakeres og 

tredjemanns interesser når det gjelder stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital, med det formål å gjøre 

slike garantier likeverdige (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 74). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/35/EU av 5. april 2011 om fusjon av allmennaksjeselskaper (EUT L 110 av 29.4.2011, s. 1). 

(3) Sjette rådsdirektiv 82/891/EØF av 17. desember 1982 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om deling av åpne 

aksjeselskaper (EFT L 378 av 31.12.1982, s. 47). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF av 26. oktober 2005 om fusjoner over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar 

(EUT L 310 av 25.11.2005, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om overtakelsestilbud (EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF av 11. juli 2007 om utøvelsen av visse rettigheter for aksjeeiere i børsnoterte selskaper 

(EUT L 184 av 14.7.2007, s. 17). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 

(8) 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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nødvendige sakkunnskapen for å utføre oppgavene som er fastsatt i dette direktiv, bør forordning (EU) nr. 1093/2010 

endres slik at begrepet «vedkommende myndigheter» som definert i nevnte forordning også omfatter nasjonale 

krisehåndteringsmyndigheter som definert i dette direktiv. En slik likestilling av krisehåndteringsmyndigheter og 

vedkommende myndigheter i henhold til forordning (EU) nr. 1093/2010 er forenlig med EBAs funksjoner i henhold til 

artikkel 25 i forordning (EU) nr. 1093/2010, som er å bidra til og delta aktivt i utarbeidingen og samordningen av 

gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner samt å arbeide for å lette krisehåndteringen av kriserammede institusjoner, 

og særlig konserner som driver grensekryssende virksomhet. 

126)  For å sikre at institusjonene, de som faktisk kontrollerer deres virksomhet, og deres ledelsesorgan overholder 

forpliktelsene som følger av dette direktiv, og for å sikre at de behandles likt i hele Unionen, bør det kreves at 

medlemsstatene innfører administrative sanksjoner og andre forvaltningsmessige tiltak som er virkningsfulle, står i 

forhold til overtredelsen og virker avskrekkende. Administrative sanksjoner og andre forvaltningsmessige tiltak som 

medlemsstatene fastsetter, bør derfor oppfylle en rekke vesentlige krav som gjelder adressater, kriterier som skal tas 

hensyn til ved anvendelsen av en sanksjon eller et annet forvaltningsmessig tiltak, offentliggjøring av sanksjoner eller 

andre forvaltningsmessige tiltak, viktige sanksjonsmuligheter og størrelsen på administrative bøter. EBA bør, under 

streng taushetsplikt, drive en sentral database med alle administrative sanksjoner og opplysninger om klager som 

vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter har underrettet om. 

127)  I dette direktiv vises det til både administrative sanksjoner og andre forvaltningsmessige tiltak for å dekke alle tiltak som 

treffes etter at en overtredelse er begått, med sikte på å hindre ytterligere overtredelser, uavhengig av om de i henhold til 

nasjonal rett anses som sanksjoner eller som andre forvaltningsmessige tiltak. 

128)  Selv om ikke noe hindrer medlemsstatene i å fastsette regler både for administrative sanksjoner og for strafferettslige 

sanksjoner for de samme overtredelsene, bør de ikke være forpliktet til å fastsette bestemmelser om administrative 

sanksjoner for overtredelser av dette direktiv som er omfattet av nasjonal strafferett. Medlemsstatene er i samsvar med 

nasjonal rett ikke forpliktet til å ilegge både administrative og strafferettslige sanksjoner for samme overtredelse, men de 

kan gjøre det dersom det er tillatt i henhold til deres nasjonale rett. Opprettholdelse av strafferettslige sanksjoner snarere 

enn administrative sanksjoner eller andre forvaltningsmessige tiltak ved overtredelser av dette direktiv bør imidlertid 

ikke begrense eller på annen måte påvirke krisehåndteringsmyndigheters og vedkommende myndigheters mulighet for i 

rett tid å samarbeide med og få tilgang til og utveksle opplysninger med krisehåndteringsmyndigheter og vedkommende 

myndigheter i andre medlemsstater ved anvendelsen av dette direktiv, herunder etter at disse overtredelsene er brakt inn 

for vedkommende rettsmyndigheter. 

129)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(1) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktiv anser 

regelgiveren at oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

130)  Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i pakten, og 

særlig eiendomsretten, retten til effektiv klageadgang, retten til rettferdig rettergang og retten til forsvar. 

131)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å harmonisere regler og prosesser for krisehåndtering av institusjoner, ikke kan 

nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av konsekvensene for hele Unionen av at en institusjon 

blir kriserammet, bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 

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

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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132)  Når vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter treffer beslutninger eller tiltak i henhold til dette 

direktiv, bør de alltid ta behørig hensyn til hvordan deres beslutninger og tiltak vil påvirke den finansielle stabiliteten og 

den økonomiske situasjonen i andre medlemsstater, og de bør vurdere hvilken betydning eventuelle datterforetak eller 

filialer har for finanssektoren og økonomien i den medlemsstaten der slike datterforetak eller filialer er etablert eller 

ligger, også i tilfeller der det berørte datterforetaket eller den berørte filialen er av mindre betydning for det konsoliderte 

konsernet. 

133)  Kommisjonen vil gjennomgå erfaringene med den alminnelige anvendelsen av dette direktiv og særlig, i lys av 

ordningene som fastsettes i henhold til enhver unionsrettsakt om opprettelse av en krisehåndteringsordning som omfatter 

flere enn én medlemsstat, anvendelsen av EBAs fullmakter i henhold til dette direktiv til å megle mellom en 

krisehåndteringsmyndighet i en medlemsstat som deltar i ordningen, og en krisehåndteringsmyndighet i en medlemsstat 

som ikke deltar i den. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

AVDELING I 

VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG MYNDIGHETER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  I dette direktiv fastsettes regler og framgangsmåter for gjenoppretting og krisehåndtering av følgende typer foretak: 

a)  Institusjoner som er etablert i Unionen. 

b)  Finansinstitusjoner som er etablert i Unionen, og som er datterforetak av en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak eller 

av et selskap nevnt i bokstav c) eller d), og som omfattes av tilsynet med morforetaket på konsolidert grunnlag i samsvar 

med artikkel 6–17 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

c)  Finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper og blandede holdingselskaper som er etablert i 

Unionen. 

d)  Finansielle morholdingselskaper i en medlemsstat, finansielle morholdingselskaper i Unionen, blandede finansielle 

morholdingselskaper i en medlemsstat og blandede finansielle morholdingselskaper i Unionen. 

e)  Filialer av institusjoner som er etablert utenfor Unionen, i samsvar med de særlige vilkårene som er fastsatt i dette direktiv. 

Krisehåndteringsmyndigheter og vedkommende myndigheter skal når de fastsetter og anvender kravene i henhold til dette 

direktiv og anvender de ulike verktøyene de har til rådighet når det gjelder et foretak nevnt i første ledd, og i samsvar med 

særlige bestemmelser, ta hensyn til arten av dets virksomhet, aksjeeierstruktur, juridiske form, risikoprofil, størrelse og rettslige 

status, dets forbindelser med andre institusjoner eller med finanssystemet i sin alminnelighet, omfanget av og kompleksiteten til 

dets virksomhet, hvorvidt det er medlem av en institusjonell beskyttelsesordning som oppfyller kravene i artikkel 113 nr. 7 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, eller av andre samarbeidsordninger for gjensidig solidaritet som nevnt i artikkel 113 nr. 6 i 

nevnte forordning, og hvorvidt det yter investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 2 i direktiv 2014/65/EU. 

2.  Medlemsstatene kan vedta eller beholde regler som er strengere enn eller utfyller reglene som er fastsatt i dette direktiv og 

i delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter som vedtas på grunnlag av dette direktiv, forutsatt at de får alminnelig 

anvendelse og ikke er i strid med dette direktiv og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter som er vedtatt på grunnlag 

av det.  
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Artikkel 2 

Definisjoner 

1.  I dette direktiv menes med 

1) «krisehåndtering» anvendelse av et krisehåndteringsverktøy eller et verktøy nevnt i artikkel 37 nr. 9, med sikte på å nå ett 

eller flere av krisehåndteringsmålene nevnt i artikkel 31 nr. 2, 

2) «kredittinstitusjon» en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, unntatt 

foretak nevnt i artikkel 2 nr. 5 i direktiv 2013/36/EU, 

3) «verdipapirforetak» et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, som er 

omfattet av startkapitalkravet fastsatt i artikkel 28 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU, 

4) «finansinstitusjon» en finansinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 26 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

5) «datterforetak» et datterforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 16 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

6) «morforetak» et morforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 15 bokstav a) i forordning (EU) nr. 575/2013, 

7) «konsolidert grunnlag» grunnlaget for den konsoliderte stillingen som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 47 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, 

8) «institusjonell beskyttelsesordning» en ordning som oppfyller kravene i artikkel 113 nr. 7 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

9) «finansielt holdingselskap» et finansielt holdingselskap som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 20 i forordning (EU) nr. 

575/2013, 

10) «blandet finansielt holdingselskap» et blandet finansielt holdingselskap som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, 

11) «blandet holdingselskap» et blandet holdingselskap som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 22 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

12) «finansielt morholdingselskap i en medlemsstat» et finansielt morholdingselskap i en medlemsstat som definert i artikkel 

4 nr. 1 punkt 30 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

13) «finansielt morholdingselskap i Unionen» et finansielt morholdingselskap i EU som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 31 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, 

14) «blandet finansielt morholdingselskap i en medlemsstat» et blandet finansielt morholdingselskap i en medlemsstat som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 32 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

15) «blandet finansielt morholdingselskap i Unionen» et blandet finansielt morholdingselskap i EU som definert i artikkel 4 

nr. 1 punkt 33 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

16) «krisehåndteringsmål» krisehåndteringsmålene nevnt i artikkel 31 nr. 2, 

17) «filial» en filial som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 17 i forordning (EU) nr. 575/2013,  
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18) «krisehåndteringsmyndighet» en myndighet som er utpekt av en medlemsstat i samsvar med artikkel 3, 

19) «krisehåndteringsverktøy» et krisehåndteringsverktøy som nevnt i artikkel 37 nr. 3, 

20) «krisehåndteringsfullmakt» en fullmakt som nevnt i artikkel 63-72, 

21) «vedkommende myndighet» en vedkommende myndighet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 40 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, herunder Den europeiske sentralbank når det gjelder de særlige oppgavene den er tildelt ved rådsforordning 

(EU) nr. 1024/2013(1), 

22) «vedkommende departementer» finansdepartementer eller andre departementer i medlemsstatene som har ansvar for 

økonomiske, finansielle og budsjettpolitiske beslutninger på nasjonalt plan i henhold til den nasjonale fordelingen av 

ansvarsområder, og som er utpekt i samsvar med artikkel 3 nr. 5, 

23) «institusjon» en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak, 

24) «ledelsesorgan» et ledelsesorgan som definert i artikkel 3 nr. 1 punkt 7 i direktiv 2013/36/EU, 

25) «øverste ledelse» øverste ledelse som definert i artikkel 3 nr. 1 punkt 9 i direktiv 2013/36/EU, 

26) «konsern» et morforetak og dets datterforetak, 

27) «konsern som driver grensekryssende virksomhet» et konsern som har etablert konsernforetak i flere enn én medlemsstat, 

28) «ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige» statsstøtte i henhold til artikkel 107 nr. 1 i TEUV, eller enhver annen 

finansiell støtte fra det offentlige på overnasjonalt plan som ville utgjøre statsstøtte dersom den ble gitt på nasjonalt plan, 

og som gis for å bevare eller gjenopprette levedyktigheten, likviditeten eller solvensen til en institusjon eller et foretak 

nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), eller til et konsern som en slik institusjon eller et slikt foretak er en del av, 

29) «likviditetsstøtte i en krisesituasjon» en sentralbanks tilskudd av sentralbankmidler, eller enhver annen støtte som kan 

medføre en økning av sentralbankmidler, til en solvent finansinstitusjon eller et konsern av solvente finansinstitusjoner 

som har midlertidige likviditetsproblemer, uten at en slik transaksjon er en del av pengepolitikken, 

30) «systemkrise» en forstyrrelse av finanssystemet som kan få alvorlige negative følger for det indre marked og 

realøkonomien. Alle typer av finansformidlere, finansmarkeder og finansielle infrastrukturer kan til en viss grad 

potensielt være viktige for systemet, 

31) «konsernforetak» en juridisk person som er en del av et konsern, 

32) «gjenopprettingsplan» en gjenopprettingsplan som utarbeides og opprettholdes av en institusjon i samsvar med artikkel 5, 

33) «konserngjenopprettingsplan» en konserngjenopprettingsplan som utarbeides og opprettholdes i samsvar med artikkel 7, 

34) «betydelig filial» en filial som ville ha blitt ansett som betydelig i en vertsstat i samsvar med artikkel 51 nr. 1 i 

direktiv 2013/36/EU,  

  

(1) 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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35) «kritiske funksjoner» virksomhet, tjenester eller transaksjoner som ved avbrudd sannsynligvis ville medføre forstyrrelser 

av tjenester som er av avgjørende betydning for realøkonomien, eller til forstyrrelse av den finansielle stabiliteten som 

følge av en institusjons eller et konserns størrelse, markedsandel, eksterne og interne forbindelser, kompleksitet eller 

virksomhet over landegrensene, i én eller flere medlemsstater, særlig med hensyn til muligheten til å erstatte denne 

virksomheten, eller disse tjenestene eller transaksjonene, 

36) «hovedforretningsområder» forretningsområder og tilknyttede tjenester som er vesentlige kilder til inntekter, utbytte eller 

franchiseverdi for en institusjon eller for et konsern som en institusjon er en del av, 

37) «konsoliderende tilsynsmyndighet» konsoliderende tilsynsmyndighet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 41 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, 

38) «ansvarlig kapital» ansvarlig kapital som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

39) «vilkår for krisehåndtering» vilkårene nevnt i artikkel 32 nr. 1, 

40) «krisehåndteringstiltak» beslutningen om krisehåndtering i henhold til artikkel 32 eller 33 av en institusjon eller et 

foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), anvendelse av et krisehåndteringsverktøy eller anvendelse av én 

eller flere krisehåndteringsfullmakter, 

41) «krisehåndteringsplan» en krisehåndteringsplan for en institusjon utarbeidet i samsvar med artikkel 10, 

42) «konsernkrisehåndtering» et av følgende: 

a)  vedtakelsen av et krisehåndteringstiltak for et morforetak eller en institusjon som er omfattet av konsolidert tilsyn, 

eller 

b)  krisehåndteringsmyndighetenes samordning av anvendelsen av krisehåndteringsverktøy og -fullmakter overfor 

konsernforetak som oppfyller vilkårene for krisehåndtering, 

43) «konsernkrisehåndteringsplan» en plan for konsernkrisehåndtering utarbeidet i samsvar med artikkel 12 og 13, 

44) «konsernkrisehåndteringsmyndighet» krisehåndteringsmyndigheten i medlemsstaten der den konsoliderende tilsyns-

myndigheten befinner seg, 

45) «konsernkrisehåndteringsordning» en plan utarbeidet med sikte på konsernkrisehåndtering i samsvar med artikkel 91, 

46) «krisehåndteringskollegium» et kollegium opprettet i samsvar med artikkel 88, som skal utføre oppgavene nevnt i 

artikkel 88 nr. 1, 

47) «ordinær insolvensbehandling» kollektiv insolvensbehandling som medfører full eller delvis avhending av en debitors 

eiendeler og oppnevning av et avviklingsstyre eller en administrator, og som vanligvis får anvendelse på institusjoner i 

henhold til nasjonal rett, og som gjelder enten særskilt for disse institusjonene eller allment for alle fysiske og juridiske 

personer, 

48) «gjeldsinstrumenter» som nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav g) og j) obligasjoner og andre former for omsettelige gjelds-

instrumenter, instrumenter som skaper eller bekrefter en gjeld, og instrumenter som gir rett til å erverve gjelds-

instrumenter, 

49) «morinstitusjon i en medlemsstat» en morinstitusjon i en medlemsstat som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 28 i for-

ordning (EU) nr. 575/2013,  
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50) «morinstitusjon i Unionen» en morinstitusjon i EU som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 29 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

51) «krav til ansvarlig kapital» kravene fastsatt i artikkel 92–98 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

52) «tilsynskollegium» et tilsynskollegium opprettet i samsvar med artikkel 116 i direktiv 2013/36/EU, 

53) «Unionens statsstøtteregler» rammen som er fastsatt ved artikkel 107–109 i TEUV, og forordninger og alle unionsretts-

akter, herunder retningslinjer, meldinger og kunngjøringer, som er utstedt eller vedtatt i henhold til artikkel 108 nr. 4 

eller artikkel 109 i TEUV, 

54) «avvikling» realisering av eiendeler som tilhører en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), 

55) «verktøy for deling av eiendeler» ordning for en krisehåndteringsmyndighets overføring av eiendeler, rettigheter eller 

forpliktelser fra en institusjon som krisehåndteres, til en kapitalforvaltningsenhet i samsvar med artikkel 42, 

56) «kapitalforvaltningsenhet» en juridisk person som oppfyller kravene i artikkel 42 nr. 2, 

57) «internt tapsdekningsverktøy» ordning for en krisehåndteringsmyndighets anvendelse av nedskrivnings- og konverte-

ringsfullmakter i forbindelse med forpliktelsene til en institusjon som krisehåndteres, i samsvar med artikkel 43, 

58) «verktøy for virksomhetssalg» ordning for en krisehåndteringsmyndighets overføring av aksjer eller andre eier-

instrumenter som er utstedt av en institusjon som krisehåndteres, eller av eiendeler, rettigheter eller forpliktelser i en 

institusjon som krisehåndteres, til en kjøper som ikke er en broinstitusjon, i samsvar med artikkel 38, 

59) «broinstitusjon» en juridisk person som oppfyller kravene i artikkel 40 nr. 2, 

60) «broinstitusjonsverktøy» ordning for overføring av aksjer eller andre eierinstrumenter som er utstedt av en institusjon 

som krisehåndteres, eller av eiendeler, rettigheter eller forpliktelser i en institusjon som krisehåndteres, til en broinsti-

tusjon i samsvar med artikkel 40, 

61) «eierinstrumenter» aksjer, andre instrumenter som overfører eierskap, instrumenter som kan konverteres til eller gir rett 

til å erverve aksjer eller andre eierinstrumenter, og instrumenter som representerer aksjeinteresser eller andre eier-

instrumenter, 

62) «aksjeeiere» aksjeeiere eller innehavere av andre eierinstrumenter, 

63) «overføringsfullmakter» fullmaktene angitt i artikkel 63 nr. 1 bokstav c) eller d) til å overføre aksjer, andre eier-

instrumenter, gjeldsinstrumenter, eiendeler, rettigheter eller forpliktelser eller en kombinasjon av disse fra en institusjon 

som krisehåndteres, til en mottaker, 

64) «sentral motpart» en sentral motpart som definert i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

65) «derivat» et derivat som definert i artikkel 2 nr. 5 i forordning (EU) nr. 648/2012, 

66) «nedskrivnings- og konverteringsfullmakter» fullmaktene nevnt i artikkel 59 nr. 2 og artikkel 63 nr. 1 bokstav e)–i),  
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67) «sikret forpliktelse» en forpliktelse der kreditors rett til betaling eller en annen form for ytelse er sikret gjennom en 

eiendel, et pant eller en panterett, eller sikkerhetsstillelse, herunder forpliktelser som følger av gjenkjøpstransaksjoner og 

andre avtaler om sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett, 

68) «rene kjernekapitalinstrumenter» kapitalinstrumenter som oppfyller kravene i artikkel 28 nr. 1–4, artikkel 29 nr. 1–5 eller 

artikkel 31 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

69) «andre godkjente kjernekapitalinstrumenter» kapitalinstrumenter som oppfyller kravene i artikkel 52 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 575/2013, 

70) «samlet beløp» det samlede beløpet som krisehåndteringsmyndigheten anser at de kvalifiserte forpliktelsene skal 

nedskrives eller konverteres med, i samsvar med artikkel 46 nr. 1, 

71) «kvalifiserte forpliktelser» forpliktelser og kapitalinstrumenter som ikke anses som rene kjernekapitalinstrumenter, andre 

godkjente kjernekapitalinstrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter i en institusjon eller et foretak som er nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), og som ikke er utelukket fra anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet i 

henhold til artikkel 44 nr. 2, 

72) «innskuddsgarantiordning» en innskuddsgarantiordning som er innført og offisielt anerkjent av en medlemsstat i henhold 

til artikkel 4 i direktiv 2014/49/EU, 

73) «tilleggskapitalinstrumenter» kapitalinstrumenter eller ansvarlig lånekapital som oppfyller vilkårene i artikkel 63 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, 

74) «relevante kapitalinstrumenter» andre godkjente kjernekapitalinstrumenter og tilleggskapitalinstrumenter ved anven-

delsen av avdeling IV kapittel IV avsnitt 5 og avdeling IV kapittel V, 

75) «konverteringsfaktor» den faktoren som bestemmer det antallet aksjer eller andre eierinstrumenter som en eiendel av en 

bestemt klasse vil bli konvertert til, enten på grunnlag av et enkelt instrument av denne klassen eller på grunnlag av en 

bestemt verdi per enhet av en gjeldsfordring, 

76) «berørt kreditor» en kreditor med en fordring som gjelder en forpliktelse som er nedskrevet eller konvertert til aksjer eller 

andre eierinstrumenter gjennom anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsfullmakten i forbindelse med anven-

delsen av det interne tapsdekningsverktøyet, 

77) «berørt innehaver» en innehaver av eierinstrumenter som annulleres gjennom anvendelse av fullmakten nevnt i artikkel 

63 nr. 1 bokstav h), 

78) «ansvarlig myndighet» en myndighet i medlemstaten som er utpekt i samsvar med artikkel 61, og som i henhold til denne 

statens nasjonale rett har ansvar for å foreta konstateringene nevnt i artikkel 59 nr. 3, 

79) «berørt morinstitusjon» en morinstitusjon i en medlemsstat, en morinstitusjon i Unionen, et finansielt holdingselskap, et 

blandet finansielt holdingselskap, et blandet holdingselskap, et finansielt morholdingselskap i en medlemsstat, et finansielt 

morholdingselskap i Unionen, et blandet finansielt morholdingselskap i en medlemsstat eller et blandet finansielt 

morholdingselskap i Unionen, som det interne tapsdekningsverktøyet anvendes på, 

80) «mottaker» det foretaket som får overført aksjer, andre eierinstrumenter, gjeldsinstrumenter, eiendeler, rettigheter eller 

forpliktelser, eller en kombinasjon av disse, fra en institusjon som krisehåndteres, 

81) «bankdag» enhver annen dag enn en lørdag, en søndag eller en dag som er helligdag i den berørte medlemsstaten,  
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82) «hevingsrett» retten til å heve en avtale, retten til å framskynde, avslutte, motregne eller avregne forpliktelser og enhver 

lignende bestemmelse som utsetter, endrer eller opphever en avtaleparts forpliktelse, eller en bestemmelse som hindrer at 

en avtaleforpliktelse som ellers ville oppstå, oppstår, 

83) «institusjon som krisehåndteres» en institusjon, en finansinstitusjon, et finansielt holdingselskap, et blandet finansielt 

holdingselskap, et blandet holdingselskap, et finansielt morholdingselskap i en medlemsstat, et finansielt morholding-

selskap i Unionen, et blandet finansielt morholdingselskap i en medlemsstat eller et blandet finansielt morholdingselskap 

i Unionen, som er gjenstand for et krisehåndteringstiltak, 

84) «datterforetak i Unionen» en institusjon som er etablert i en medlemsstat og er et datterforetak av en institusjon eller et 

morforetak i en tredjestat, 

85) «morforetak i Unionen» en morinstitusjon i Unionen, et finansielt morholdingselskap i Unionen eller et blandet finansielt 

morholdingselskap i Unionen, 

86) «tredjestatsinstitusjon» et foretak som har sitt hovedkontor i en tredjestat, og som, dersom det hadde vært etablert i 

Unionen, ville ha vært omfattet av definisjonen av en institusjon, 

87) «morforetak i en tredjestat» et morforetak i en tredjestat, et finansielt morholdingselskap i en tredjestat eller et blandet 

finansielt morholdingselskap i en tredjestat, 

88) «framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat» tiltak i henhold til lovgivningen i en tredjestat med sikte på å 

håndtere en krise i en institusjon eller et morforetak i en tredjestat, som når det gjelder mål og forventede resultater, kan 

sammenlignes med krisehåndteringstiltak i henhold til dette direktiv, 

89) «unionsfilial» en filial av en tredjestatsinstitusjon, som ligger i en medlemsstat, 

90) «berørt tredjestatsmyndighet» en tredjestatsmyndighet som har ansvar for å utøve de samme funksjonene som utøves av 

krisehåndteringsmyndigheter eller vedkommende myndigheter i henhold til dette direktiv, 

91) «konsernfinansieringsordning» finansieringsordningen eller -ordningene som anvendes i konsernkrisehåndte-

ringsmyndighetens medlemsstat, 

92) «rygg-mot-rygg-transaksjon» en transaksjon som inngås mellom to konsernforetak med sikte på å overføre hele eller en 

del av risikoen i forbindelse med en annen transaksjon som et av disse konsernforetakene har inngått med en tredjepart, 

93) «konsernintern garanti» en kontrakt som ligger til grunn for at et konsernforetak stiller sikkerhet for et annet 

konsernforetaks forpliktelser overfor en tredjepart, 

94) «dekkede innskudd» dekkede innskudd som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 5 i direktiv 2014/49/EU, 

95) «kvalifiserte innskudd» kvalifiserte innskudd som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 4 i direktiv 2014/49/EU, 

96) «obligasjon med fortrinnsrett» et instrument som nevnt i artikkel 52 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/65/EF(1),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering 

i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 
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97) «avtale om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett» en avtale om finansiell sikkerhets-

stillelse i form av overdragelse av eiendomsrett som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/47/EF(1), 

98) «avregningsavtale» en avtale som gjør det mulig å konvertere et antall fordringer eller forpliktelser til én enkelt 

nettofordring, herunder avtaler om sluttavregning der partenes forpliktelser forfaller førtidig når det forekommer en 

tvangsfullbyrdelsesgrunn (uansett hvordan og hvor denne er definert), slik at de forfaller eller avsluttes umiddelbart og i 

begge tilfeller konverteres til eller erstattes med én enkelt nettofordring, herunder «bestemmelser om sluttavregning» 

som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav n) i) i direktiv 2002/47/EF og «avregning» som definert i artikkel 2 bokstav k) i 

direktiv 98/26/EF, 

99) «motregningsavtale» en avtale som gjør det mulig å motregne to eller flere fordringer eller forpliktelser mellom institu-

sjonen som krisehåndteres, og en motpart, 

100) «finansielle kontrakter» følgende kontrakter og avtaler: 

a)  verdipapirkontrakter, herunder 

i)  kontrakter om kjøp, salg eller lån av et verdipapir, en gruppe av verdipapirer eller en verdipapirindeks, 

ii)  opsjoner på et verdipapir, en gruppe av verdipapirer eller en verdipapirindeks, 

iii)  gjenkjøpstransaksjoner eller omvendte gjenkjøpstransaksjoner som gjelder et slikt verdipapir eller en slik gruppe 

eller indeks, 

b)  varekontrakter, herunder 

i)  kontrakter om kjøp, salg eller lån av en vare, en gruppe av varer eller en vareindeks for framtidig levering, 

ii)  opsjoner på en vare, en gruppe av varer eller en vareindeks, 

iii)  gjenkjøpstransaksjoner eller omvendte gjenkjøpstransaksjoner som gjelder en slik vare, gruppe eller indeks, 

c)  future- og forwardkontrakter, herunder kontrakter (unntatt varekontrakter) om kjøp, salg eller overføring av en vare 

eller enhver annen type eiendom, tjeneste, rettighet eller interesse til en fastsatt pris på en framtidig dato, 

d)  bytteavtaler, herunder 

i)  bytteavtaler og opsjoner som gjelder rentesatser, spotavtaler eller andre valutaavtaler, valuta, en aksjeindeks 

eller en aksje, en obligasjonsindeks eller en obligasjon, vareindekser eller varer, værforhold, utslipp eller 

inflasjon, 

ii)  totalavkastningsbytteavtaler, bytteavtaler knyttet til kredittrisikotillegg eller kredittbytteavtaler, 

iii)  alle avtaler eller transaksjoner som tilsvarer en avtale nevnt under i) eller ii), og som er gjenstand for løpende 

handel på markedene for bytteavtaler eller derivatmarkedene, 

e)  låneavtaler mellom banker, der lånets løpetid er høyst tre måneder, 

f)  rammeavtaler for enhver kontrakt eller avtale nevnt i bokstav a)–e),  

  

(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). 



18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/387 

 

101) «kriseforebyggende tiltak» anvendelse av fullmakter til å pålegge direkte fjerning av mangler eller hindringer for 

gjenoppretting i henhold til artikkel 6 nr. 6, anvendelse av fullmakter til å håndtere eller fjerne hindringer for 

krisehåndtering i henhold til artikkel 17 eller 18, anvendelse av et tiltak for tidlig inngrep i henhold til artikkel 27, 

utpeking av en midlertidig forvalter i henhold til artikkel 29 eller anvendelse av nedskrivnings- eller konverterings-

fullmaktene i henhold til artikkel 59, 

102) «kriseløsningstiltak» et krisehåndteringstiltak eller utpeking av en særskilt forvalter i henhold til artikkel 35 eller en 

person i henhold til artikkel 51 nr. 2 eller artikkel 72 nr. 1, 

103) «gjenopprettingsmulighet» en institusjons evne til å gjenopprette sin finansielle stilling etter en betydelig forverring, 

104) «innskyter» en innskyter som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 6 i direktiv 2014/49/EU, 

105) «investor» en investor i henhold til artikkel 1 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF(1), 

106) «utpekt nasjonal makrotilsynsmyndighet» den myndigheten som har fått ansvar for å gjennomføre makrotilsynspolitikk 

som nevnt i anbefaling B1 i anbefalingen fra Det europeiske råd for systemrisiko av 22. desember 2011 om nasjonale 

myndigheters makrotilsynsmandat (ESRB/2011/3), 

107) «svært små, små og mellomstore bedrifter» svært små, små og mellomstore bedrifter i henhold til definisjonen som 

gjelder kriteriet for årsomsetning i artikkel 2 nr. 1 i vedlegget til kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(2), 

108) «regulert marked» et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i direktiv 2014/65/EU. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å angi kriteriene for 

fastsettelse av virksomhet, tjenester og transaksjoner nevnt i nr. 1 punkt 35 når det gjelder definisjonen av «kritiske 

funksjoner», og kriteriene for fastsettelse av forretningsområder og tilknyttede tjenester nevnt i nr. 1 punkt 36 når det gjelder 

definisjonen av «hovedforretningsområder». 

Artikkel 3 

Utpeking av myndigheter som har ansvar for krisehåndtering 

1.  Medlemsstatene skal utpeke én eller unntaksvis flere krisehåndteringsmyndigheter som gis myndighet til å anvende 

krisehåndteringsverktøyene og -fullmaktene. 

2.  Krisehåndteringsmyndigheten skal være en offentlig forvaltningsmyndighet eller myndigheter som har fått offentlige 

forvaltningsfullmakter. 

3.  Krisehåndteringsmyndigheter kan være nasjonale sentralbanker, vedkommende departementer eller andre offentlige 

forvaltningsmyndigheter eller myndigheter med offentlige forvaltningsfullmakter. Medlemsstatene kan unntaksvis fastsette at 

krisehåndteringsmyndigheten er de vedkommende myndighetene for tilsynet i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og 

direktiv 2013/36/EU. Det skal finnes egnede strukturelle ordninger for å sikre operativ uavhengighet og unngå inter-

essekonflikter mellom tilsynsfunksjonene i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU eller mellom den 

vedkommende myndighetens øvrige funksjoner og krisehåndteringsmyndighetenes funksjoner i henhold til dette direktiv, uten 

at det berører utvekslingen av opplysninger og samarbeidsforpliktelsene som kreves i nr. 4. Medlemsstatene skal særlig sikre at 

vedkommende myndigheter, nasjonale sentralbanker, vedkommende departementer eller andre myndigheter er operativt 

uavhengige av krisehåndteringsfunksjonen og vedkommende myndighets tilsynsfunksjon eller andre funksjoner.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars 1997 om erstatningsordninger for investorer (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22). 

(2) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT L 124 av 

20.5.2003, s. 36). 
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Personalet som utøver krisehåndteringsmyndighetens funksjoner i henhold til dette direktiv, skal være strukturelt atskilt fra og 

følge andre rapporteringslinjer enn personalet som utfører oppgavene i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 

2013/36/EU, eller fra den vedkommende myndighetens andre funksjoner. 

Ved anvendelsen av dette nummer skal medlemsstatene eller krisehåndteringsmyndigheten vedta og offentliggjøre eventuelle 

nødvendige relevante interne regler, herunder regler for taushetsplikt og utveksling av opplysninger mellom de ulike 

funksjonsområdene. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at myndigheter som utøver tilsyns- og krisehåndteringsfunksjoner, og personer som utøver 

disse funksjonene på deres vegne, skal ha et nært samarbeid om forberedelsen, planleggingen og anvendelsen av krisehåndte-

ringsbeslutninger, både når krisehåndteringsmyndigheten og den vedkommende myndigheten er separate enheter, og når 

funksjonene utøves i den samme enheten. 

5.  Hver medlemsstat skal utpeke ett enkelt departement som har ansvar for å utøve vedkommende departements funksjoner i 

henhold til dette direktiv. 

6.  Dersom krisehåndteringsmyndigheten i en medlemsstat ikke er vedkommende departement, skal den underrette 

vedkommende departement om beslutninger i henhold til dette direktiv og, med mindre annet er fastsatt i nasjonal rett, innhente 

dets godkjenning før den gjennomfører beslutninger som får direkte budsjettpolitisk innvirkning eller systemvirkninger. 

7.  Når vedkommende myndigheter, krisehåndteringsmyndighetene og EBA treffer beslutninger i samsvar med dette direktiv, 

skal de ta hensyn til beslutningens potensielle innvirkning i alle medlemsstater der institusjonen eller konsernet utøver 

virksomhet, og i størst mulig grad redusere de negative virkningene for den finansielle stabiliteten og de negative økonomiske 

og sosiale virkningene i disse medlemsstatene. EBAs beslutninger er omfattet av artikkel 38 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at hver enkelt krisehåndteringsmyndighet har tilstrekkelig sakkunnskap, ressurser og drift-

skapasitet til å anvende krisehåndteringstiltak, og at den kan anvende sine fullmakter på en rask og smidig måte for å oppfylle 

krisehåndteringsmålene. 

9.  EBA skal i samarbeid med vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene utvikle den sakkunnskapen, de 

ressursene og den driftskapasiteten som kreves, og skal overvåke gjennomføringen av nr. 8, herunder gjennom regelmessig 

fagfellevurdering. 

10.  Dersom en medlemsstat i samsvar med nr. 1 utpeker flere enn én myndighet til å anvende krisehåndteringsverktøy og  

-fullmakter, skal den oversende EBA og Kommisjonen en melding med en fullstendig begrunnelse for dette, og fordele 

funksjoner og ansvarsområder klart mellom disse myndighetene, sikre tilstrekkelig samordning mellom dem og utpeke én 

enkelt myndighet som kontaktmyndighet med sikte på samarbeid og samordning med vedkommende myndigheter i andre 

medlemsstater. 

11.  Medlemsstatene skal underrette EBA om hvilken eller hvilke nasjonale myndigheter som er utpekt som krisehåndte-

ringsmyndigheter og som kontaktmyndighet, og, dersom det er relevant, hvilke særlige funksjoner og ansvarsområder disse har. 

EBA skal offentliggjøre en liste over disse krisehåndteringsmyndighetene og kontaktmyndighetene. 

12.  Med forbehold for artikkel 85 kan medlemsstatene begrense krisehåndteringsmyndighetens og vedkommende myndighets 

og deres respektive personales ansvar i henhold til nasjonal rett for handlinger og utelatelser i forbindelse med utøvelsen av 

deres funksjoner i henhold til dette direktiv.  



18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/389 

 

AVDELING II 

FORBEREDELSE 

KAPITTEL I 

Planlegging av gjenoppretting og krisehåndtering 

Avsn i t t  1  

A l mi nne l ig e  bes t e mme l se r  

Artikkel 4 

Forenklede forpliktelser for visse institusjoner 

1.  Idet det tas hensyn til de konsekvensene det kan få at en institusjon blir kriserammet, på grunn av arten av dens 

virksomhet, aksjeeierstruktur, juridiske form, risikoprofil, størrelse og rettslige status, dens forbindelser med andre institusjoner 

eller med finanssystemet i sin alminnelighet, omfanget av og kompleksiteten i dens virksomhet, hvorvidt den er medlem av en 

institusjonell beskyttelsesordning eller av andre samarbeidsordninger for gjensidig solidaritet som nevnt i artikkel 113 nr. 7 i 

forordning (EU) nr. 575/2013, hvorvidt den yter investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet som definert i artikkel 

4 nr. 1 punkt 2 i direktiv 2014/65/EU, og hvorvidt det er sannsynlig at dens krise og tilknyttede avvikling gjennom ordinær 

insolvensbehandling kan få vesentlige negative konsekvenser for finansmarkedene, andre institusjoner, finansieringsvilkårene 

eller økonomien i sin alminnelighet, skal medlemsstatene sikre at vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter 

fastsetter 

a)  det nærmere innholdet i gjenopprettings- og krisehåndteringsplaner fastsatt i artikkel 5–12, 

b)  fristen for utarbeiding av de første gjenopprettings- og krisehåndteringsplanene, og hyppigheten av ajourføringen av 

gjenopprettings- og krisehåndteringsplanene, som kan være lavere enn den som er fastsatt i artikkel 5 nr. 2, artikkel 7 nr. 5, 

artikkel 10 nr. 6 og artikkel 13 nr. 3, 

c)  det nærmere innholdet i opplysningene som institusjonene skal gi i henhold til artikkel 5 nr. 5, artikkel 11 nr. 1 og artikkel 

12 nr. 2, herunder opplysningene i avsnitt A og B i vedlegget, 

d)  detaljnivået for vurderingen av krisehåndteringsmulighetene omhandlet i artikkel 15 og 16 og i avsnitt C i vedlegget. 

2.  Vedkommende myndigheter og, dersom det er relevant, krisehåndteringsmyndighetene skal foreta vurderingen nevnt i 

nr. 1 etter samråd med den nasjonale makrotilsynsmyndigheten, dersom det er hensiktsmessig. 

3.  Når forenklede forpliktelser anvendes, skal medlemsstatene sikre at vedkommende myndigheter og eventuelt krisehåndte-

ringsmyndighetene når som helst kan innføre fullstendige, uforenklede forpliktelser. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at anvendelsen av forenklede forpliktelser ikke i seg selv påvirker vedkommende myndighets 

og eventuelt krisehåndteringsmyndighetens fullmakter til å treffe et kriseforebyggende tiltak eller et kriseløsningstiltak. 

5.  EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for å 

fastsette kriteriene nevnt i nr. 1, for i samsvar med nevnte nummer å vurdere konsekvensene for finansmarkedene, andre 

institusjoner og finansieringsvilkårene av at en institusjon blir kriserammet. 

6.  Idet det, dersom det er hensiktsmessig, tas hensyn til erfaringer som er gjort ved anvendelsen av retningslinjene nevnt i nr. 

5, skal EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette kriteriene nevnt i nr. 1, for i samsvar med nevnte 

nummer å vurdere konsekvensene for finansmarkedene, andre institusjoner og finansieringsvilkårene av at en institusjon blir 

kriserammet. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2017.  
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Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–14 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

7.  Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter skal underrette EBA om hvordan de har anvendt nr. 1 og 8–

10 på institusjonene i deres jurisdiksjon. EBA skal innen 31. desember 2017 framlegge for Europaparlamentet, Rådet og 

Kommisjonen en rapport om gjennomføringen av nr. 1 og 8–10. Rapporten skal særlig identifisere eventuelle forskjeller i 

gjennomføringen av nr. 1 og 8–10 på nasjonalt plan. 

8.  Med forbehold for nr. 9 og 10 skal medlemsstatene sikre at vedkommende myndigheter og, dersom det er relevant, 

krisehåndteringsmyndighetene kan unnlate å anvende 

a)  kravene i avsnitt 2 og 3 i dette kapittel på institusjoner som er tilknyttet et sentralt organ, og som helt eller delvis er unntatt 

fra tilsynskravene i nasjonal rett i samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b)  kravene i avsnitt 2 på institusjoner som er medlemmer av en institusjonell beskyttelsesordning. 

9.  Dersom det gis et unntak i henhold til nr. 8, skal medlemsstatene 

a)  anvende kravene i avsnitt 2 og 3 i dette kapittel på konsolidert grunnlag på et sentralt organ og dets tilknyttede institusjoner 

i henhold til artikkel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

b)  kreve at den institusjonelle beskyttelsesordningen oppfyller kravene i avsnitt 2 i samarbeid med hvert av medlemmene som 

er omfattet av unntak. 

For dette formål skal enhver henvisning i avsnitt 2 og 3 i dette kapittel til et konsern også omfatte et sentralt organ og dets 

tilknyttede institusjoner i henhold til artikkel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013 samt deres datterforetak, og enhver henvisning 

til morforetak eller institusjoner som er omfattet av et konsolidert tilsyn i henhold til artikkel 111 i direktiv 2013/36/EU, skal 

omfatte sentralorganet. 

10.  Institusjoner som i henhold til artikkel 6 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1024/2013 omfattes av Den europeiske sentralbankens 

direkte tilsyn, eller som utgjør en betydelig del av en medlemsstats finanssystem, skal utarbeide sine egne gjenopprettingsplaner 

i samsvar med avsnitt 2 i dette kapittel og være gjenstand for individuelle gjenopprettingsplaner i samsvar med avsnitt 3. 

Ved anvendelsen av dette nummer skal en institusjons virksomhet anses å utgjøre en betydelig del av medlemsstatens 

finanssystem dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den samlede verdien av dens eiendeler overstiger 30 000 000 000 euro eller 

b)  de samlede eiendelene i forhold til BNP i medlemsstaten der institusjonen er etablert, overstiger 20 %, med mindre 

eiendelenes samlede verdi er under 5 000 000 000 euro. 

11.  ЕBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette ensartede formater, maler og definisjoner 

for vedkommende myndigheters og krisehåndteringsmyndigheters identifisering og oversending av opplysninger til EBA ved 

anvendelsen av nr. 7, med forbehold for forholdsmessighetsprinsippet. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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Avsn i t t  2  

Gje no ppret t i ng spl a nleg g ing  

Artikkel 5 

Gjenopprettingsplaner 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle institusjoner som ikke tilhører et konsern, og som er omfattet av konsolidert tilsyn i 

henhold til artikkel 111 og 112 i direktiv 2013/36/EU, utarbeider og opprettholder en gjenopprettingsplan som fastsetter tiltak 

som institusjonen skal treffe for å gjenopprette sin finansielle stilling etter en betydelig forverring. Gjenopprettingsplaner skal 

anses som en styringsform i henhold til artikkel 74 i direktiv 2013/36/EU. 

2.  Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene ajourfører sine gjenopprettingsplaner minst én gang i året eller 

etter en endring av institusjonens rettslige eller organisatoriske struktur, dens virksomhet eller dens finansielle stilling som kan 

få en vesentlig innvirkning på gjenopprettingsplanen eller nødvendiggjør en endring av den. Vedkommende myndigheter kan 

kreve at institusjonene skal ajourføre sine gjenopprettingsplaner oftere. 

3.  I gjenopprettingsplaner skal det ikke forutsettes tilgang til eller tildeling av ekstraordinær finansiell støtte fra det 

offentlige. 

4.  Gjenopprettingsplaner skal, når det er relevant, inneholde en analyse av hvordan og når en institusjon, i samsvar med 

vilkårene fastsatt i planen, kan søke om å få anvende sentralbankfasiliteter, og identifisere de eiendelene som kan forventes å 

kunne anses som sikkerhet. 

5.  Med forbehold for artikkel 4 skal medlemsstatene sikre at gjenopprettingsplanene omfatter opplysningene som er angitt i 

avsnitt A i vedlegget. Medlemsstatene kan kreve at ytterligere opplysninger skal inngå i gjenopprettingsplanene. 

Gjenopprettingsplanene skal også omfatte mulige tiltak som institusjonen kan treffe når vilkårene for tidlig inngrep i henhold til 

artikkel 27 er oppfylt. 

6.  Medlemsstatene skal kreve at gjenopprettingsplanene omfatter egnede vilkår og framgangsmåter for å sikre rettidig 

gjennomføring av gjenopprettingstiltakene samt et bredt spekter av gjenopprettingsalternativer. Medlemsstatene skal kreve at 

gjenopprettingsplanene omfatter en rekke scenarioer med alvorlig makroøkonomisk og finansiell krise, som er relevante for 

institusjonens særlige omstendigheter, herunder hendelser som berører hele systemet, og krise som berører enkelte juridiske 

personer og konserner. 

7.  EBA skal innen 3. juli 2015 i nært samarbeid med Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB) utstede retningslinjer i 

samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for nærmere å angi ulike scenarioer som skal anvendes i forbindelse 

med nr. 6 i denne artikkel. 

8.  Medlemsstatene kan fastsette at vedkommende myndigheter har fullmakt til å kreve at en institusjon skal føre detaljerte 

registre over finansielle kontrakter som den berørte institusjonen er part i. 

9.  Ledelsesorganet i institusjonen nevnt i nr. 1 skal vurdere og godkjenne gjenopprettingsplanen før den framlegges for 

vedkommende myndighet. 

10.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som, med forbehold for artikkel 4, nærmere angir hvilke av 

opplysningene nevnt i nr. 5 i denne artikkel som skal inngå i gjenopprettingsplanen. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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Artikkel 6 

Vurdering av gjenopprettingsplaner 

1.  Medlemsstatene skal kreve at institusjoner som skal utarbeide gjenopprettingsplaner i henhold til artikkel 5 nr. 1 og 

artikkel 7 nr. 1, framlegger disse gjenopprettingsplanene for vedkommende myndighet til gjennomgåelse. Medlemsstatene skal 

kreve at institusjonene på en tilfredsstillende måte godtgjør overfor vedkommende myndighet at disse planene oppfyller 

kriteriene i nr. 2. 

2.  Vedkommende myndighet skal innen seks måneder etter framleggingen av hver plan, og etter samråd med vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene der betydelige filialer ligger, forutsatt at det er relevant for denne filialen, gjennomgå planen og 

vurdere i hvilket omfang den oppfyller kravene fastsatt i artikkel 5 samt følgende kriterier: 

a)  Det er rimelig å anta at gjennomføringen av ordningene som foreslås i planen, vil kunne opprettholde eller gjenopprette 

institusjonens eller konsernets levedyktighet og finansielle stilling, idet det tas hensyn til de forberedende tiltakene som 

institusjonen har truffet eller planlagt å treffe. 

b)  Det er rimelig å anta at planen og særlige alternativer i planen vil kunne gjennomføres raskt og effektivt i situasjoner med 

finansiell krise, og i størst mulig omfang unngå å få en vesentlig negativ innvirkning på finanssystemet, herunder scenarioer 

som ville få andre institusjoner til å gjennomføre gjenopprettingsplaner i samme periode. 

3.  Når vedkommende myndighet vurderer om gjenopprettingsplanene er hensiktsmessige, skal den ta hensyn til om institu-

sjonens kapital- og finansieringsstruktur er egnet i forhold til kompleksiteten i organisasjonsstrukturen og institusjonens 

risikoprofil. 

4.  Vedkommende myndighet skal framlegge gjenopprettingsplanen for krisehåndteringsmyndigheten. Krisehåndte-

ringsmyndigheten kan gjennomgå gjenopprettingsplanen med sikte på å identifisere eventuelle tiltak i gjenopprettingsplanen 

som kan få negativ innvirkning på muligheten til å krisehåndtere institusjonen, og skal gi vedkommende myndighet 

anbefalinger i slike saker. 

5.  Dersom vedkommende myndighet anser at gjenopprettingsplanen har vesentlige mangler, eller at det er vesentlige 

hindringer for å gjennomføre den, skal den underrette institusjonen eller konsernets morforetak om denne vurderingen og kreve 

at institusjonen innen en frist på to måneder, som med myndighetenes samtykke kan forlenges med én måned, skal framlegge 

en revidert plan som viser hvordan disse manglene og hindringene er håndtert. 

Før vedkommende myndighet krever at en institusjon framlegger en revidert gjenopprettingsplan, skal den gi institusjonen 

mulighet til å uttale seg om dette kravet. 

Dersom vedkommende myndighet ikke anser at manglene og hindringene i den reviderte planen er tilstrekkelig godt håndtert, 

kan den pålegge institusjonen å foreta enkelte endringer av planen. 

6.  Dersom institusjonen ikke framlegger en revidert gjenopprettingsplan, eller dersom vedkommende myndighet fastslår at 

den reviderte gjenopprettingsplanen ikke på en tilstrekkelig måte bøter på mangler eller mulige hindringer som ble fastslått i 

den opprinnelige vurderingen, og det ikke er mulig på en tilstrekkelig måte å bøte på manglene eller hindringene gjennom et 

pålegg om å foreta enkelte endringer av planen, skal vedkommende myndighet kreve at institusjonen innen rimelig tid angir 

hvordan den kan endre sin virksomhet med sikte på å håndtere manglene i eller hindringene for å gjennomføre gjenoppret-

tingsplanen. 

Dersom institusjonen ikke identifiserer slike endringer innen vedkommende myndighets frist, eller dersom vedkommende 

myndighet anser at tiltakene som institusjonen har foreslått, ikke på en tilstrekkelig måte ville bøte på manglene eller hind-

ringene, kan vedkommende myndighet pålegge institusjonen å treffe ethvert tiltak den anser som nødvendig og forholdsmessig, 

idet den tar hensyn til hvor alvorlige manglene og hindringene er, samt tiltakenes innvirkning på institusjonens virksomhet.  
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Vedkommende myndighet kan med forbehold for artikkel 104 i direktiv 2013/36/EU pålegge institusjonen å 

a)  redusere institusjonens risikoprofil, herunder likviditetsrisikoen, 

b)  muliggjøre rettidige rekapitaliseringstiltak, 

c)  revidere institusjonens strategi og struktur, 

d)  foreta endringer av finansieringsstrategien for å øke hovedforretningsområdenes og de kritiske funksjonenes motstands-

dyktighet, 

e)  foreta endringer i institusjonens ledelsesstruktur. 

Listen over tiltak nevnt i dette nummer hindrer ikke medlemsstatene i å tillate at vedkommende myndigheter treffer ytterligere 

tiltak i henhold til nasjonal rett. 

7.  Når vedkommende myndighet krever at en institusjon skal treffe tiltak i samsvar med nr. 6, skal beslutningen om tiltakene 

være begrunnet og forholdsmessig. 

Beslutningen skal meddeles institusjonen skriftlig og være omfattet av klageadgang. 

8.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som fastsetter hvilke minstekriterier vedkommende myndighet 

skal vurdere ved vurderingen omhandlet i nr. 2 i denne artikkel og i artikkel 8 nr. 1. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 7 

Konserngjenopprettingsplaner 

1.  Medlemsstatene skal sikre at morforetak i Unionen utarbeider en konserngjenopprettingsplan og framlegger den for den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten. Konserngjenopprettingsplaner skal bestå av en gjenopprettingsplan for konsernet som 

helhet når dets morforetak er et morforetak i Unionen. Konserngjenopprettingsplanen skal identifisere tiltak som må gjennom-

føres i morforetaket i Unionen og i hvert enkelt datterforetak. 

2.  I samsvar med artikkel 8 kan vedkommende myndigheter kreve at datterforetak skal utarbeide og framlegge gjenoppret-

tingsplaner på individuelt grunnlag. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal, forutsatt at det er innført fortrolighetskrav som fastsatt i dette direktiv, 

oversende konserngjenopprettingsplanene til 

a)  berørte vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 115 og 116 i direktiv 2013/36/EU, 

b)  vedkommende myndigheter i medlemsstater der betydelige filialer ligger, dersom det er relevant for den berørte filialen, 

c)  konsernkrisehåndteringsmyndigheten og 

d)  datterforetakenes krisehåndteringsmyndigheter.  
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4.  Konserngjenopprettingsplanen skal ha som mål å stabilisere hele konsernet eller en av dets institusjoner, når det eller den 

er i vanskeligheter, for å håndtere eller fjerne årsakene til vanskelighetene og gjenopprette det berørte konsernets eller den 

berørte institusjonens finansielle stilling, samtidig som det tas hensyn til andre konsernforetaks finansielle stilling. 

Konserngjenopprettingsplanen skal omfatte ordninger som sikrer samordning av og sammenheng mellom tiltak som skal treffes 

på nivået for morforetaket i Unionen, for foretakene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) og d), samt for datterforetak og, når det 

er relevant, i samsvar med direktiv 2013/36/EU for betydelige filialer. 

5.  Konserngjenopprettingsplanen og eventuelle planer som er utarbeidet for ett enkelt datterforetak, skal inneholde opplys-

ningene som er angitt i artikkel 5. Når det er relevant, skal disse planene omfatte ordninger for konsernintern finansiell støtte i 

henhold til en avtale om konsernintern finansiell støtte som er inngått i samsvar med kapittel III. 

6.  Konserngjenopprettingsplaner skal inneholde en rekke gjenopprettingsalternativer som beskriver tiltak for å håndtere 

scenarioene omhandlet i artikkel 5 nr. 6. 

For hvert av scenarioene skal det i konserngjenopprettingsplanen angis om det finnes hindringer for gjennomføringen av 

gjenopprettingstiltak i konsernet, herunder i de enkelte foretakene som er omfattet av planen, og om det finnes vesentlige 

praktiske eller rettslige hindringer for umiddelbar overføring av ansvarlig kapital eller tilbakebetaling av forpliktelser eller 

eiendeler innenfor konsernet. 

7.  Ledelsesorganet for foretaket som utarbeider konserngjenopprettingsplanen i henhold til nr. 1, skal vurdere og godkjenne 

konserngjenopprettingsplanen før den framlegges for den konsoliderende tilsynsmyndigheten. 

Artikkel 8 

Vurdering av konserngjenopprettingsplaner 

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal, sammen med vedkommende myndigheter for datterforetakene og etter å ha 

rådspurt vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 116 i direktiv 2013/36/EU, og sammen med de vedkommende 

myndighetene for betydelige filialer dersom det er relevant for den betydelige filialen, gjennomgå konserngjenoppret-

tingsplanen og vurdere i hvilket omfang den oppfyller kravene og kriteriene fastsatt i artikkel 6 og 7. Vurderingen skal foretas 

etter framgangsmåten i artikkel 6 og denne artikkel, og skal ta hensyn til gjenopprettingstiltakenes potensielle innvirkning på 

den finansielle stabiliteten i alle medlemsstater der konsernet utøver virksomhet. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de vedkommende myndighetene for datterforetakene skal bestrebe seg på å 

treffe en felles beslutning om 

a)  gjennomgåelsen og vurderingen av konserngjenopprettingsplanen, 

b)  hvorvidt det skal utarbeides en gjenopprettingsplan på individuelt grunnlag for institusjonene som tilhører konsernet, og 

c)  anvendelsen av tiltakene nevnt i artikkel 6 nr. 5 og 6. 

Partene skal bestrebe seg på å treffe en felles beslutning innen fire måneder etter at den konsoliderende tilsynsmyndigheten 

oversendte konserngjenopprettingsplanen i samsvar med artikkel 7 nr. 3. 

EBA kan etter anmodning fra en vedkommende myndighet bistå vedkommende myndigheter med å oppnå en felles beslutning i 

samsvar med artikkel 31 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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3.  Dersom det innen fire måneder etter oversendingen ikke foreligger en felles beslutning fra vedkommende myndigheter om 

gjennomgåelsen og vurderingen av konserngjenopprettingsplanen eller om eventuelle tiltak som morforetaket i Unionen er 

pålagt å gjennomføre i samsvar med artikkel 6 nr. 5 og 6, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten treffe sin egen beslutning 

med hensyn til disse spørsmålene. Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal treffe sin beslutning etter å ha tatt hensyn til de 

synspunktene og forbeholdene som de øvrige vedkommende myndighetene har gitt uttrykk for i løpet av firemånedersperioden. 

Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal underrette morforetaket i Unionen og de øvrige vedkommende myndighetene om 

beslutningen. 

Dersom en av de vedkommende myndighetene nevnt i nr. 2 etter utløpet av firemånedersperioden har henvist en sak nevnt i 

nr. 7 til EBA i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten utsette 

sin beslutning og avvente en eventuell beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og 

skal treffe sin beslutning i samsvar med EBAs beslutning. Firemånedersperioden skal anses å utgjøre meglingsfasen i henhold 

til nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av 

firemånedersperioden eller etter at det er truffet en felles beslutning. Dersom en beslutning fra EBA ikke foreligger innen én 

måned, får den konsoliderende tilsynsmyndighetens beslutning anvendelse. 

4.  Dersom det innen fire måneder etter oversendingen ikke foreligger en felles beslutning fra de vedkommende 

myndighetene om 

a)  hvorvidt det skal utarbeides gjenopprettingsplaner på individuelt grunnlag for institusjoner i vedkommende myndighets 

jurisdiksjon, eller 

b)  anvendelsen av tiltakene nevnt i artikkel 6 nr. 5 og 6, på datterforetaknivå, 

skal hver vedkommende myndighet treffe sin egen beslutning i saken. 

Dersom en berørt vedkommende myndighet etter utløpet av firemånedersperioden har henvist en sak nevnt i nr. 7 til EBA i 

samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal vedkommende myndighet for datterforetaket utsette sin 

beslutning og avvente en eventuell beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og skal 

treffe sin beslutning i samsvar med EBAs beslutning. Firemånedersperioden skal anses å utgjøre meglingsfasen i henhold til 

nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av 

firemånedersperioden eller etter at det er truffet en felles beslutning. Dersom en beslutning fra EBA ikke foreligger innen én 

måned, får beslutningen fra vedkommende myndighet som har ansvar for datterforetaket på individuelt nivå, anvendelse. 

5.  De øvrige vedkommende myndighetene som ikke er uenige i beslutningen i henhold til nr. 4, kan treffe en felles 

beslutning om en konserngjenopprettingsplan som omfatter konsernforetak i deres jurisdiksjoner. 

6.  Den felles beslutningen nevnt i nr. 2 eller 5 og beslutningene som treffes av vedkommende myndigheter i mangel av en 

felles beslutning som nevnt nr. 3 og 4, skal anses som endelige og anvendes av vedkommende myndigheter i de berørte 

medlemsstatene. 

7.  Etter anmodning fra en vedkommende myndighet i samsvar med nr. 3 eller 4 kan EBA bistå vedkommende myndigheter 

med å komme til enighet i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1093/2010 bare i forbindelse med vurderingen av 

gjenopprettingsplaner og gjennomføringen av tiltakene i artikkel 6 nr. 6 bokstav a), b) og d). 

Artikkel 9 

Indikatorer for gjenopprettingsplaner 

1.  Ved anvendelsen av artikkel 5–8 skal vedkommende myndigheter kreve at hver gjenopprettingsplan skal omfatte en 

ramme av indikatorer som institusjonen har fastsatt, og som angir når det kan treffes egnede tiltak i henhold til planen. 

Vedkommende myndigheter skal godkjenne slike indikatorer når den vurderer gjenopprettingsplaner i samsvar med artikkel 6 

og 8. Indikatorene kan være av kvalitativ eller kvantitativ art avhengig av institusjonens finansielle stilling, og skal lett kunne 

overvåkes. Vedkommende myndigheter skal sikre at institusjonene innfører egnede ordninger for regelmessig overvåking av 

indikatorene.  
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Uten hensyn til første ledd kan en institusjon 

a)  treffe tiltak i henhold til sin gjenopprettingsplan i tilfeller der den relevante indikatoren ikke er oppfylt, men der 

institusjonens ledelsesorgan anser det som hensiktsmessig ut fra omstendighetene, eller 

b)  unnlate å treffe slike tiltak dersom institusjonens ledelsesorgan anser at det ikke er hensiktsmessig ut fra omstendighetene. 

Vedkommende myndighet skal umiddelbart underrettes om beslutninger om å treffe et tiltak nevnt i gjenopprettingsplanen eller 

beslutninger om å unnlate å treffe et slikt tiltak. 

2.  EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for å 

fastsette minstelisten over kvalitative og kvantitative indikatorer som nevnt i nr. 1. 

Avsn i t t  3  

K r i se hå ndt er i ng s pl a nleg g ing  

Artikkel 10 

Krisehåndteringsplaner 

1.  Krisehåndteringsmyndigheten skal etter samråd med vedkommende myndighet, og med krisehåndteringsmyndighetene i 

jurisdiksjoner der betydelige filialer ligger, dersom dette er relevant for den betydelige filialen, utarbeide en krisehåndte-

ringsplan for hver institusjon som ikke tilhører et konsern som er omfattet av konsolidert tilsyn i henhold til artikkel 111 og 112 

i direktiv 2013/36/EU. Krisehåndteringsplanen skal fastsette hvilke krisehåndteringstiltak krisehåndteringsmyndigheten kan 

treffe dersom institusjonen oppfyller vilkårene for krisehåndtering. Opplysningene nevnt i nr. 7 bokstav a) skal gis til den 

berørte institusjonen. 

2.  Når krisehåndteringsmyndigheten utarbeider en krisehåndteringsplan, skal den identifisere eventuelle vesentlige 

hindringer for en krisehåndtering og, når det er nødvendig og forholdsmessig, beskrive relevante tiltak med sikte på å fjerne 

slike hindringer, i samsvar med kapittel II i denne avdeling. 

3.  I krisehåndteringsplanen skal det tas hensyn til relevante scenarioer, herunder at en krise kan være en isolert hendelse eller 

inntreffe i en periode med mer omfattende finansiell ustabilitet eller med hendelser som berører hele systemet. Krisehåndte-

ringsplanen skal ikke forutsette noe av det følgende: 

a)  Ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige ut over anvendelsen av finansieringsordningene som opprettes i samsvar 

med artikkel 100. 

b)  Likviditetsstøtte fra sentralbanken i en krisesituasjon. 

c)  Likviditetsstøtte fra sentralbanken på grunnlag av andre vilkår enn standardvilkår når det gjelder sikkerhet, løpetid og 

rentesatser. 

4.  Krisehåndteringsplanen skal inneholde en analyse av hvordan og når en institusjon, i samsvar med vilkårene fastsatt i 

planen, kan søke om å få anvende sentralbankfasiliteter, og skal identifisere de eiendelene som forventes å bli godkjent som 

sikkerhet. 

5.  Krisehåndteringsmyndigheter kan kreve at institusjonene skal bistå dem med å utarbeide og ajourføre planene. 

6.  Krisehåndteringsplaner skal gjennomgås og eventuelt ajourføres minst én gang i året og etter vesentlige endringer av 

institusjonens rettslige eller organisatoriske struktur, dens virksomhet eller dens finansielle stilling, som kan få en vesentlig 

innvirkning på planens effektivitet, eller som på annen måte nødvendiggjør en revisjon av krisehåndteringsplanen.  
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Med sikte på en revisjon eller ajourføring av krisehåndteringsplanene nevnt i første ledd, skal institusjonene og vedkommende 

myndigheter umiddelbart underrette krisehåndteringsmyndighetene om enhver endring som nødvendiggjør en slik revisjon eller 

ajourføring. 

7.  Med forbehold for artikkel 4 skal krisehåndteringsplanen angi alternativer når det gjelder anvendelsen av krisehåndte-

ringsverktøy og -fullmakter nevnt i avdeling IV på institusjonen. Den skal omfatte følgende opplysninger, som kvantifiseres når 

det er hensiktsmessig og mulig: 

a)  Et sammendrag av planens hovedinnhold. 

b)  Et sammendrag av de vesentligste endringene i institusjonen som har skjedd etter at de seneste krisehåndteringsopplys-

ningene ble registrert. 

c)  En beskrivelse av hvordan kritiske funksjoner og hovedforretningsområder i nødvendig omfang kan atskilles juridisk og 

økonomisk fra andre funksjoner for å sikre at de opprettholdes dersom institusjonen blir kriserammet. 

d)  En anslått tidsramme for gjennomføringen av planens vesentlige deler. 

e)  En nærmere beskrivelse av den vurderingen av krisehåndteringsmulighetene som er foretatt i samsvar med nr. 2 i denne 

artikkel og med artikkel 15. 

f)  En beskrivelse av alle tiltak som kreves i henhold til artikkel 17, for å håndtere eller fjerne hindringer for krisehåndtering 

som er påvist ved vurderingen som er foretatt i samsvar med artikkel 15. 

g)  En beskrivelse av framgangsmåtene for å fastslå verdien av og muligheten for å selge institusjonens kritiske funksjoner, 

hovedforretningsområder og eiendeler. 

h)  En nærmere beskrivelse av ordningene som skal sikre at opplysningene som kreves i henhold til artikkel 11, til enhver tid er 

ajourførte og tilgjengelige for krisehåndteringsmyndighetene. 

i)  En forklaring fra krisehåndteringsmyndigheten av hvordan krisehåndteringsalternativene kan finansieres, uten at noe av det 

følgende forutsettes: 

i)  Ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige ut over anvendelsen av finansieringsordningene som opprettes i 

samsvar med artikkel 100. 

ii)  Likviditetsstøtte fra sentralbanken i en krisesituasjon. 

iii)  Likviditetsstøtte fra sentralbanken på grunnlag av andre vilkår enn standardvilkår når det gjelder sikkerhet, løpetid og 

rentesatser. 

j)  En nærmere beskrivelse av de ulike krisehåndteringsstrategiene som kan anvendes i forbindelse med de ulike mulige 

scenarioene og de gjeldende fristene. 

k)  En beskrivelse av kritisk innbyrdes avhengighet. 

l)  En beskrivelse av mulighetene for å opprettholde tilgangen til betalings- og clearingtjenester og andre infrastrukturer, og en 

vurdering av muligheten for å overføre kundenes posisjoner. 

m)  En analyse av planens innvirkning på institusjonens ansatte, herunder en vurdering av eventuelle tilknyttede kostnader, og 

en beskrivelse av planlagte framgangsmåter for høring av de ansatte under krisehåndteringsprosessen, idet det tas hensyn til 

nasjonale ordninger for dialog med partene i arbeidslivet, når det er relevant. 

n)  En plan for kommunikasjon med mediene og offentligheten.  
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o)  Minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser i henhold til artikkel 45 nr. 1, og eventuelt en frist for å nå 

dette nivået. 

p)  Når det er relevant, minstekravet til ansvarlig kapital og avtalefestede interne tapsdekningsinstrumenter i henhold til 

artikkel 45 nr. 1, og eventuelt en frist for å nå dette nivået. 

q)  En beskrivelse av virksomhet og systemer som er avgjørende for å opprettholde institusjonens operative prosesser. 

r)  Eventuelle uttalelser fra institusjonen om krisehåndteringsplanen. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene har fullmakt til å kreve at en institusjon og en enhet nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) skal føre detaljerte registre over finansielle kontrakter som den er part i. Krisehåndte-

ringsmyndigheten kan fastsette en frist for når institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) skal 

kunne framlegge disse registrene. Den samme fristen skal gjelde for alle institusjoner og alle foretak som er nevnt i artikkel 1 

nr. 1 bokstav b), c) eller d), i dens jurisdiksjon. Krisehåndteringsmyndigheten kan beslutte å fastsette ulike frister for ulike typer 

finansielle kontrakter som nevnt i artikkel 2 nr. 100. Dette nummer berører ikke vedkommende myndighets informasjons-

innsamlingsfullmakter. 

9.  EBA skal etter samråd med ESRB utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som nærmere fastsetter krisehåndte-

ringsplanens innhold. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 11 

Opplysninger i forbindelse med krisehåndteringsplaner og samarbeid fra institusjonens side 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene har fullmakt til å kreve at institusjonene 

a)  samarbeider i nødvendig omfang ved utarbeidingen av krisehåndteringsplaner, 

b)  gir dem, enten direkte eller gjennom vedkommende myndighet, alle opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide 

og gjennomføre krisehåndteringsplaner. 

Krisehåndteringsmyndighetene skal særlig ha fullmakt til å kreve blant annet opplysninger og analyser som er angitt i avsnitt B 

i vedlegget. 

2.  Vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene skal samarbeide med krisehåndteringsmyndighetene for å finne 

ut om noen av eller alle opplysningene som skal gis i henhold til nr. 1, allerede er tilgjengelige. Dersom slike opplysninger er 

tilgjengelige, skal vedkommende myndigheter framlegge dem for krisehåndteringsmyndighetene. 

3.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder som fastsetter framgangsmåter og et minstesett av 

standardskjemaer og -maler for framlegging av opplysninger i henhold til denne artikkel. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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Artikkel 12 

Konsernkrisehåndteringsplaner 

1.  Medlemsstatene skal sikre at konsernkrisehåndteringsmyndigheten sammen med datterforetakenes krisehåndte-

ringsmyndigheter og etter samråd med krisehåndteringsmyndighetene for betydelige filialer, dersom dette er relevant for den 

betydelige filialen, utarbeider konsernkrisehåndteringsplaner. Konsernkrisehåndteringsplaner skal omfatte en plan for 

krisehåndtering av det konsernet som ledes av morforetaket i Unionen, i sin helhet, enten gjennom krisehåndtering av 

morforetaket i Unionen eller gjennom oppdeling og krisehåndtering av datterforetakene. Konsernkrisehåndteringsplanen skal 

angi tiltak med sikte på å krisehåndtere 

a)  morforetaket i Unionen, 

b)  de datterforetakene som tilhører konsernet og ligger i Unionen, 

c)  foretakene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) og d) og 

d)  med forbehold for avdeling VI, de datterforetakene som tilhører konsernet og ligger utenfor Unionen. 

2.  Konsernkrisehåndteringsplanen skal utarbeides på grunnlag av opplysningene som er gitt i henhold til artikkel 11. 

3.  Konsernkrisehåndteringsplanen skal 

a)  fastsette hvilke krisehåndteringstiltak som skal treffes overfor konsernforetak, både gjennom krisehåndteringstiltak for 

foretakene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)–d), morforetaket og datterinstitusjoner, og gjennom samordnede 

krisehåndteringstiltak for datterinstitusjoner i scenarioene omhandlet i artikkel 10 nr. 3, 

b)  undersøke i hvilket omfang krisehåndteringsverktøyene og -fullmaktene kan anvendes på en samordnet måte overfor 

konsernforetak som er etablert i Unionen, herunder tiltak som skal gjøre det lettere for en tredjepart å kjøpe hele konsernet, 

eller atskilte forretningsområder eller -virksomhet som forvaltes av noen av konsernforetakene eller av særlige 

konsernforetak, og angi potensielle hindringer for en samordnet krisehåndtering, 

c)  når et konsern omfatter foretak som er etablert i tredjestater, angi egnede ordninger for samarbeid og samordning med 

vedkommende myndigheter i disse tredjestatene, og følgene for krisehåndtering i Unionen, 

d)  angi tiltak, herunder juridisk og økonomisk atskillelse av bestemte funksjoner eller forretningsområder, som er nødvendige 

for å lette konsernkrisehåndteringen når vilkårene for krisehåndtering er oppfylt, 

e)  fastsette eventuelle ytterligere tiltak som ikke er nevnt i dette direktiv, som konsernkrisehåndteringsmyndigheten har til 

hensikt å treffe i forbindelse med krisehåndteringen av konsernet, 

f)  angi hvordan konsernkrisehåndteringstiltakene kan finansieres og, når det er behov for å anvende finansieringsordningen, 

fastsette prinsipper for deling av ansvaret for finansieringen mellom finansieringskilder i forskjellige medlemsstater. Planen 

skal ikke forutsette følgende: 

i)  Ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige ut over anvendelsen av finansieringsordningene som opprettes i 

samsvar med artikkel 100. 

ii)  Likviditetsstøtte fra sentralbanken i en krisesituasjon.  
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iii)  likviditetsstøtte fra sentralbanken på grunnlag av andre vilkår enn standardvilkår når det gjelder sikkerhet, løpetid og 

rentesatser. 

Disse prinsippene skal fastsettes på grunnlag av rimelige og balanserte kriterier og skal særlig ta hensyn til artikkel 107 nr. 5 og 

innvirkningen på den finansielle stabiliteten i alle berørte medlemsstater. 

4.  Mulighetene for å krisehåndtere konsernet i henhold til artikkel 16 skal vurderes samtidig som konsernkrisehåndte-

ringsplanen utarbeides og ajourføres i samsvar med denne artikkel. En nærmere beskrivelse av den vurderingen av krisehåndte-

ringsmulighetene som er foretatt i henhold til artikkel 16, skal inngå i konsernkrisehåndteringsplanen. 

5.  Konsernkrisehåndteringsplanen skal ikke få uforholdsmessig stor innvirkning på noen medlemsstat. 

6.  EBA skal etter samråd med ESRB utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som fastsetter konsernkrisehåndte-

ringsplanenes innhold, idet det tas hensyn til konsernenes ulike forretningsmodeller på det indre marked. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 13 

Krav om og framgangsmåte for konsernkrisehåndteringsplaner 

1.  Morforetak i Unionen skal oversende opplysninger som kan kreves i henhold til artikkel 11, til konsernkrisehåndte-

ringsmyndigheten. Disse opplysningene skal gjelde morforetaket i Unionen og i nødvendig omfang hvert av konsernforetakene, 

herunder foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) og d). 

Konsernkrisehåndteringsmyndigheten skal, forutsatt at det er innført fortrolighetskrav som fastsatt i direktivet, oversende 

opplysningene som framlegges i samsvar med dette nummer, til 

a)  EBA, 

b)  datterforetakenes krisehåndteringsmyndigheter, 

c)  krisehåndteringsmyndighetene i jurisdiksjoner der betydelige filialer ligger, dersom det er relevant for den berørte 

betydelige filialen, 

d)  de berørte vedkommende myndighetene nevnt i artikkel 115 og 116 i direktiv 2013/36/EU og 

e)  krisehåndteringsmyndighetene i medlemsstater der foretakene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) og d) er etablert. 

Opplysningene som konsernkrisehåndteringsmyndigheten oversender til datterforetakenes krisehåndteringsmyndigheter og 

vedkommende myndigheter, til krisehåndteringsmyndighetene i den jurisdiksjonen der betydelige filialer ligger, og til de 

berørte vedkommende myndighetene nevnt i artikkel 115 og 116 i direktiv 2013/36/EU, skal som et minstekrav omfatte alle 

opplysninger som er relevante for datterforetaket eller den betydelige filialen. Opplysningene som framlegges for EBA, skal 

omfatte alle opplysninger som er relevante for EBAs rolle i forbindelse med konsernkrisehåndteringsplanene. Når det gjelder 

opplysninger om datterforetak i tredjestater, skal konsernkrisehåndteringsmyndigheten ikke være forpliktet til å oversende disse 

opplysningene dersom den relevante tilsynsmyndigheten eller krisehåndteringsmyndigheten i tredjestaten ikke har gitt sitt 

samtykke.  
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2.  Medlemsstatene skal sikre at konsernkrisehåndteringsmyndighetene i samarbeid med krisehåndteringsmyndighetene nevnt 

i nr. 1 annet ledd i denne artikkel, i krisehåndteringskollegier og etter samråd med de berørte vedkommende myndighetene, 

herunder vedkommende myndigheter i medlemsstatsjurisdiksjoner der betydelige filialer ligger, utarbeider og opprettholder 

konsernkrisehåndteringsplaner. Konsernkrisehåndteringsmyndighetene kan etter eget ønske, og forutsatt at de oppfyller 

fortrolighetskravene som er fastsatt i artikkel 98 i dette direktiv, trekke inn en tredjestats krisehåndteringsmyndigheter fra de 

jurisdiksjonene der konsernet har etablert datterforetak eller finansielle holdingselskaper eller betydelige filialer som nevnt i 

artikkel 51 i direktiv 2013/36/EU, i utarbeidingen og opprettholdelsen av konsernkrisehåndteringsplaner. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at konsernkrisehåndteringsplaner gjennomgås og eventuelt ajourføres minst én gang i året og 

etter endringer av konsernets, herunder eventuelle konsernforetaks, rettslige eller organisatoriske struktur, virksomhet eller 

finansielle stilling, og som kan få en vesentlig innvirkning på eller nødvendiggjøre en endring av planen. 

4.  Konsernkrisehåndteringsplanen skal vedtas i form av en felles beslutning fra konsernkrisehåndteringsmyndigheten og 

datterforetakenes krisehåndteringsmyndigheter. 

Krisehåndteringsmyndighetene skal treffe en felles beslutning innen fire måneder etter at konsernkrisehåndteringsmyndigheten 

oversendte opplysningene nevnt i nr. 1 annet ledd. 

EBA kan etter anmodning fra en krisehåndteringsmyndighet bistå krisehåndteringsmyndighetene med å oppnå en felles 

beslutning i samsvar med artikkel 31 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

5.  Dersom en felles beslutning fra krisehåndteringsmyndighetene ikke foreligger innen fire måneder, skal konsern-

krisehåndteringsmyndigheten treffe sin egen beslutning om konsernkrisehåndteringsplanen. Beslutningen skal være fullstendig 

begrunnet og ta hensyn til andre krisehåndteringsmyndigheters synspunkter og forbehold. Beslutningen skal oversendes til 

morforetaket i Unionen av konsernkrisehåndteringsmyndigheten. 

Dersom en krisehåndteringsmyndighet etter utløpet av firemånedersperioden har henvist saken til EBA i samsvar med artikkel 

19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal konsernkrisehåndteringsmyndigheten, med forbehold for nr. 9 i denne artikkel, utsette 

sin beslutning og avvente en eventuell beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og 

skal treffe sin beslutning i samsvar med EBAs beslutning. Firemånedersperioden skal anses å utgjøre meglingsfasen i henhold 

til nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av 

firemånedersperioden eller etter at det er truffet en felles beslutning. Dersom en beslutning fra EBA ikke foreligger innen én 

måned, får beslutningen fra konsernkrisehåndteringsmyndigheten anvendelse. 

6.  Dersom en felles beslutning fra krisehåndteringsmyndighetene ikke foreligger innen fire måneder, skal hver konsern-

krisehåndteringsmyndighet med ansvar for et datterforetak treffe sin egen beslutning og utarbeide og opprettholde en 

krisehåndteringsplan for foretakene i sin jurisdiksjon. Hver enkelt beslutning skal være fullstendig begrunnet, angi grunnene til 

uenigheten om den foreslåtte konsernkrisehåndteringsplanen og ta hensyn til de øvrige vedkommende myndighetenes og 

krisehåndteringsmyndighetenes synspunkter og forbehold. Hver krisehåndteringsmyndighet skal underrette krisehåndte-

ringskollegiets øvrige medlemmer om sin beslutning. 

Dersom en berørt vedkommende myndighet etter utløpet av firemånedersperioden har henvist saken til EBA i samsvar med 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal den berørte krisehåndteringsmyndigheten, med forbehold for nr. 9 i denne 

artikkel, utsette sin beslutning og avvente en eventuell beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte 

forordning, og skal treffe sin beslutning i samsvar med EBAs beslutning. Firemånedersperioden skal anses å utgjøre 

meglingsfasen i henhold til nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til EBA 

etter utløpet av firemånedersperioden eller etter at det er truffet en felles beslutning. Dersom en beslutning fra EBA ikke 

foreligger innen én måned, får beslutningen fra datterforetakets krisehåndteringsmyndighet anvendelse.  
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7.  De andre krisehåndteringsmyndighetene som ikke har innsigelser i henhold til nr. 6, kan treffe en felles beslutning om en 

konsernkrisehåndteringsplan som omfatter konsernforetak i deres jurisdiksjon. 

8.  De felles beslutningene nevnt i nr. 4 og 7 og beslutningene som treffes av krisehåndteringsmyndighetene i mangel av en 

felles beslutning i henhold til nr. 5 og 6, skal anses som endelige og anvendes av de andre berørte krisehåndte-

ringsmyndighetene. 

9.  EBA kan i samsvar med nr. 5 og 6 i denne artikkel etter anmodning fra en krisehåndteringsmyndighet bistå krisehåndte-

ringsmyndighetene med å komme til enighet i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1093/2010, med mindre en 

berørt krisehåndteringsmyndighet anser at gjenstanden for uenigheten på en eller annen måte kan berøre dens medlemsstats 

finanspolitiske ansvar. 

10.  Dersom felles beslutninger treffes i henhold til nr. 4 og 7, og dersom en krisehåndteringsmyndighet i henhold til nr. 9 

anser at gjenstanden for en uenighet om konsernkrisehåndteringsplaner kan berøre dens medlemsstats finanspolitiske ansvar, 

skal konsernkrisehåndteringsmyndigheten foreta en ny vurdering av konsernkrisehåndteringsplanen, herunder minstekravet til 

ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser. 

Artikkel 14 

Oversending av krisehåndteringsplaner til vedkommende myndigheter 

1.  Krisehåndteringsmyndigheten skal oversende krisehåndteringsplanene med eventuelle endringer til de berørte 

vedkommende myndighetene. 

2.  Konsernkrisehåndteringsmyndigheten skal oversende konsernkrisehåndteringsplanene med eventuelle endringer til de 

berørte vedkommende myndighetene. 

KAPITTEL II 

Krisehåndteringsmuligheter 

Artikkel 15 

Vurdering av krisehåndteringsmulighetene for institusjoner 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndigheten etter samråd med vedkommende myndighet og krisehåndte-

ringsmyndighetene i jurisdiksjoner der betydelige filialer ligger, dersom det er relevant for den berørte betydelige filialen, 

vurderer hvorvidt en institusjon som ikke er en del av et konsern, kan krisehåndteres, uten at noe av det følgende forutsettes: 

a)  Ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige ut over anvendelsen av finansieringsordningene som opprettes i samsvar 

med artikkel 100. 

b)  Likviditetsstøtte fra sentralbanken i en krisesituasjon. 

c)  Likviditetsstøtte fra sentralbanken på grunnlag av andre vilkår enn standardvilkår når det gjelder sikkerhet, løpetid og 

rentesatser. 

En institusjon skal anses å kunne krisehåndteres dersom det er mulig og troverdig at krisehåndteringsmyndigheten enten 

avvikler den gjennom ordinær insolvensbehandling eller anvender de ulike krisehåndteringsverktøyene og -fullmaktene overfor 

institusjonen, samtidig som den så langt det er mulig, hindrer at det får en vesentlig negativ innvirkning på finanssystemet, 

herunder mer omfattende finansiell ustabilitet eller hendelser som berører hele systemet, i medlemsstaten der institusjonen er 

etablert, eller i andre medlemsstater eller i Unionen, og slik at det sikrer at institusjonens kritiske funksjoner opprettholdes. 

Krisehåndteringsmyndighetene skal underrette EBA i rett tid når en institusjon ikke anses å kunne krisehåndteres.  
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2.  Ved vurderingen av krisehåndteringsmulighetene nevnt i nr. 1 skal krisehåndteringsmyndigheten som et minstekrav 

undersøke forholdene som er angitt i avsnitt C i vedlegget. 

3.  Vurderingen av krisehåndteringsmulighetene i henhold til denne artikkel skal foretas av krisehåndteringsmyndigheten 

samtidig med og med sikte på utarbeiding og ajourføring av krisehåndteringsplanen i samsvar med artikkel 10. 

4.  EBA skal etter samråd med ESRB utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette hvilke spørsmål og 

kriterier som skal undersøkes ved vurderingen av krisehåndteringsmulighetene for institusjoner eller konserner i henhold til 

nr. 2 i denne artikkel og artikkel 16. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 16 

Vurdering av krisehåndteringsmulighetene for konserner 

1.  Medlemsstatene skal sikre at konsernkrisehåndteringsmyndigheten sammen med krisehåndteringsmyndighetene for 

datterforetak, etter samråd med den konsoliderende tilsynsmyndigheten og vedkommende myndigheter for slike datterforetak 

samt krisehåndteringsmyndighetene i jurisdiksjoner der betydelige filialer ligger, dersom dette er relevant for den berørte 

betydelige filialen, vurderer i hvilket omfang konserner kan krisehåndteres uten at noe av det følgende forutsettes: 

a)  Ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige ut over anvendelsen av finansieringsordningene som opprettes i samsvar 

med artikkel 100. 

b)  Likviditetsstøtte fra sentralbanken i en krisesituasjon. 

c)  Likviditetsstøtte fra sentralbanken på grunnlag av andre vilkår enn standardvilkår når det gjelder sikkerhet, løpetid og 

rentesatser. 

Et konsern skal anses å kunne krisehåndteres dersom det er mulig og troverdig at krisehåndteringsmyndighetene enten avvikler 

konsernforetak gjennom ordinær insolvensbehandling eller anvender krisehåndteringsverktøy og -fullmakter overfor 

konsernforetak, samtidig som det så langt det er mulig, hindrer at det får en vesentlig negativ innvirkning på finanssystemet, 

herunder mer omfattende finansiell ustabilitet eller hendelser som berører hele systemet, i medlemsstatene der konsernforetak er 

etablert, eller i andre medlemsstater eller i Unionen, og slik at det sikrer at konsernforetakenes kritiske funksjoner 

opprettholdes, dersom de lett kan atskilles i rett tid eller på annen måte. Konsernkrisehåndteringsmyndigheten skal underrette 

EBA i rett tid når et konsern ikke anses å kunne krisehåndteres. 

Krisehåndteringskollegiene nevnt i artikkel 88 skal ta hensyn til vurderingen av krisehåndteringsmulighetene for et konsern. 

2.  Ved vurderingen av krisehåndteringsmulighetene for et konsern skal krisehåndteringsmyndighetene som et minstekrav 

undersøke forholdene som er angitt i avsnitt C i vedlegget. 

3.  Vurderingen av krisehåndteringsmulighetene for et konsern i henhold til denne artikkel skal foretas samtidig med og med 

sikte på utarbeiding og ajourføring av konsernkrisehåndteringsplanene i samsvar med artikkel 12. Vurderingen skal foretas i 

samsvar med beslutningsprosessen fastsatt i artikkel 13.  
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Artikkel 17 

Fullmakter til å bøte på eller fjerne hindringer for krisehåndtering 

1.  Medlemsstatene skal sikre at når en krisehåndteringsmyndighet ved en vurdering av krisehåndteringsmulighetene for en 

institusjon i samsvar med artikkel 15 og 16 etter samråd med vedkommende myndighet fastslår at det er vesentlige hindringer 

for krisehåndteringen av den berørte institusjonen, skal krisehåndteringsmyndigheten skriftlig meddele dette til den berørte 

institusjonen, vedkommende myndighet og krisehåndteringsmyndighetene i jurisdiksjoner der betydelige filialer ligger. 

2.  Kravene om at krisehåndteringsmyndighetene skal utarbeide krisehåndteringsplaner og kravet om at de berørte 

krisehåndteringsmyndighetene skal treffe en felles beslutning om konsernkrisehåndteringsplaner, som er nevnt i henholdsvis 

artikkel 10 nr. 1 og artikkel 13 nr. 4, skal utsettes som følge av meldingen nevnt i nr. 1 i denne artikkel, til tiltakene for å fjerne 

de vesentlige hindringene for krisehåndtering er blitt godkjent av krisehåndteringsmyndigheten i henhold til nr. 3 i denne 

artikkel eller fastsatt i henhold til nr. 4 i denne artikkel. 

3.  Innen fire måneder etter at institusjonen har mottatt en melding i henhold til nr. 1, skal den foreslå for krisehåndte-

ringsmyndigheten mulige tiltak for å håndtere eller fjerne de vesentlige hindringene som er identifisert i meldingen. 

Krisehåndteringsmyndigheten skal etter samråd med vedkommende myndighet vurdere om de aktuelle tiltakene på en effektiv 

måte håndterer eller fjerner de aktuelle vesentlige hindringene. 

4.  Dersom krisehåndteringsmyndigheten anser at de tiltakene som en institusjon foreslår i henhold til nr. 3, ikke på en 

effektiv måte reduserer eller fjerner de aktuelle hindringene, skal den enten direkte eller indirekte gjennom vedkommende 

myndighet kreve at institusjonen skal treffe alternative tiltak som vil kunne nå dette målet, og skriftlig meddele disse tiltakene 

til institusjonen, som innen én måned skal foreslå en plan for å gjennomføre dem. 

Ved fastsettelsen av alternative tiltak skal krisehåndteringsmyndigheten vise hvorfor institusjonens foreslåtte tiltak ikke vil 

kunne fjerne hindringene for krisehåndteringen, og hvordan de foreslåtte alternative tiltakene står i forhold til dette målet. 

Krisehåndteringsmyndigheten skal ta hensyn til den trusselen som de aktuelle hindringene for krisehåndtering utgjør for den 

finansielle stabiliteten, og tiltakenes innvirkning på institusjonens virksomhet, dens stabilitet og dens evne til å bidra til 

økonomien. 

5.  Ved anvendelsen av nr. 4 skal krisehåndteringsmyndighetene ha fullmakt til å treffe følgende tiltak: 

a)  Kreve at institusjonen skal revidere eventuelle konserninterne finansieringsavtaler eller vurdere mangelen på slike, eller 

utarbeide tjenesteavtaler (internt i konsernet eller med tredjeparter) for å dekke kritiske funksjoner. 

b)  Kreve at institusjonen skal begrense sine største enkeltstående og samlede eksponeringer. 

c)  Innføre krav om særskilt eller regelmessig framlegging av ytterligere opplysninger som er relevante i forbindelse med 

krisehåndtering. 

d)  Kreve at institusjonen skal avhende bestemte eiendeler. 

e)  Kreve at institusjonen skal begrense eller avslutte bestemte eksisterende eller foreslått virksomhet. 

f)  Begrense eller hindre utviklingen av nye eller eksisterende forretningsområder, eller salget av nye eller eksisterende 

produkter. 

g)  Kreve endringer av den rettslige eller operative strukturen til institusjonen eller ethvert konsernforetak som direkte eller 

indirekte er under dens kontroll, med sikte på å begrense kompleksiteten for å sikre at kritiske funksjoner rettslig og 

operativt kan atskilles fra andre funksjoner gjennom anvendelse av krisehåndteringsverktøy.  
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h)  Kreve at en institusjon eller et morforetak skal opprette et finansielt morholdingselskap i en medlemsstat eller et finansielt 

morholdingselskap i Unionen. 

i)  Kreve at en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) skal utstede kvalifiserte forpliktelser for 

å oppfylle kravene i artikkel 45. 

j)  Kreve at en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) skal treffe andre tiltak for å oppfylle 

minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser i henhold til artikkel 45, herunder særlig ved å forsøke å 

reforhandle eventuelle kvalifiserte forpliktelser, andre godkjente kjernekapitalinstrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter 

som den har utstedt, med sikte på å sikre at en eventuell beslutning fra krisehåndteringsmyndigheten om å nedskrive eller 

konvertere disse forpliktelsene eller instrumentene, treffes i henhold til lovgivningen i den jurisdiksjonen som de aktuelle 

forpliktelsene eller instrumentene omfattes av. 

k)  Kreve, dersom institusjonen er et datterforetak av et blandet holdingselskap, at det blandede holdingselskapet oppretter et 

separat finansielt holdingselskap for å kontrollere institusjonen, dersom det er nødvendig for å lette krisehåndteringen av 

institusjonen og unngå at anvendelsen av krisehåndteringsverktøy og -fullmakter nevnt i avdeling IV får en negativ 

innvirkning på den ikke-finansielle delen av konsernet. 

6.  En beslutning som treffes i henhold til nr. 1 eller 4, skal oppfylle følgende krav: 

a)  Den skal ledsages av en begrunnelse for den aktuelle vurderingen eller konstateringen. 

b)  Den skal angi hvordan vurderingen eller konstateringen oppfyller kravet i nr. 4 om forholdsmessig anvendelse. 

c)  Den skal være omfattet av klageadgang. 

7.  Før krisehåndteringsmyndigheten identifiserer eventuelle tiltak i henhold til nr. 4, skal den etter samråd med ved-

kommende myndighet og, dersom det er relevant, den utpekte nasjonale makrotilsynsmyndigheten, ta behørig hensyn til disse 

tiltakenes potensielle virkninger for den berørte institusjonen, for det indre marked for finansielle tjenester, og for den 

finansielle stabiliteten i andre medlemsstater og i Unionen som helhet. 

8.  EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for å gi 

nærmere opplysninger om tiltakene fastsatt i nr. 5 og under hvilke omstendigheter hvert enkelt tiltak kan anvendes. 

Artikkel 18 

Fullmakter til å håndtere eller fjerne hindringer for krisehåndtering: konsernbehandling 

1.  Konsernkrisehåndteringsmyndigheten skal sammen med datterforetakenes krisehåndteringsmyndigheter og etter samråd 

med tilsynskollegiet og krisehåndteringsmyndighetene i jurisdiksjoner der betydelige filialer ligger, dersom dette er relevant for 

den betydelige filialen, ta hensyn til vurderingen som kreves i henhold til artikkel 16 i krisehåndteringskollegiet, og treffe alle 

rimelige tiltak for å oppnå en felles beslutning om anvendelsen av tiltak som er identifisert i samsvar med artikkel 17 nr. 4, i 

forbindelse med alle institusjoner som tilhører konsernet. 

2.  Konsernkrisehåndteringsmyndigheten skal i samarbeid med den konsoliderende tilsynsmyndigheten og EBA i samsvar 

med artikkel 25 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1093/2010 utarbeide og oversende en rapport til morforetaket i Unionen, til 

datterforetakenes krisehåndteringsmyndigheter og til krisehåndteringsmyndighetene i jurisdiksjoner der betydelige filialer 

ligger. Rapporten skal utarbeides etter samråd med vedkommende myndigheter og skal omfatte en analyse av de vesentlige 

hindringene for en effektiv anvendelse av krisehåndteringsverktøyene og -fullmaktene i forbindelse med konsernet. I rapporten 

skal innvirkningen på institusjonens forretningsmodell vurderes, og det skal anbefales forholdsmessige og målrettede tiltak som 

myndigheten anser som nødvendige eller egnede for å fjerne de aktuelle hindringene.  
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3.  Innen fire måneder etter at morforetaket i Unionen har mottatt rapporten, kan det oversende konsernkrisehåndte-

ringsmyndigheten synspunkter og forslag til alternative tiltak for å bøte på hindringene som er identifisert i rapporten. 

4.  Konsernkrisehåndteringsmyndigheten skal meddele alle tiltak som foreslås av morforetaket i Unionen, til den konsoli-

derende tilsynsmyndigheten, EBA, datterforetakenes krisehåndteringsmyndigheter og krisehåndteringsmyndighetene i 

jurisdiksjoner der betydelige filialer ligger, dersom det er relevant for den betydelige filialen. Konsernkrisehåndte-

ringsmyndigheten og datterforetakenes krisehåndteringsmyndigheter skal etter samråd med vedkommende myndigheter og 

krisehåndteringsmyndighetene i jurisdiksjoner der betydelige filialer ligger, gjøre det de kan for å treffe en felles beslutning i 

krisehåndteringskollegiet om identifiseringen av vesentlige hindringer og, ved behov, vurderingen av de tiltakene som er 

foreslått av morforetaket i Unionen, og de tiltakene som myndighetene krever for å håndtere eller fjerne hindringene, som skal 

ta hensyn til tiltakenes potensielle innvirkning i alle medlemsstater der konsernet utøver virksomhet. 

5.  Den felles beslutningen skal treffes innen fire måneder etter at eventuelle synspunkter fra morforetaket i Unionen er 

oversendt, eller ved utløpet av firemånedersperioden nevnt i nr. 3, alt etter hva som inntreffer først. Den skal være begrunnet og 

foreligge i et dokument som konsernkrisehåndteringsmyndigheten skal oversende til morforetaket i Unionen. 

EBA kan etter anmodning fra en krisehåndteringsmyndighet bistå krisehåndteringsmyndighetene med å oppnå en felles 

beslutning i samsvar med artikkel 31 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

6.  Dersom en felles beslutning ikke foreligger innen tidsperioden nevnt i nr. 5, skal konsernkrisehåndteringsmyndigheten 

treffe sin egen beslutning om egnede tiltak på konsernnivå som skal treffes i samsvar med artikkel 17 nr. 4. 

Beslutningen skal være fullstendig begrunnet og ta hensyn til andre krisehåndteringsmyndigheters synspunkter og forbehold. 

Beslutningen skal oversendes til morforetaket i Unionen av konsernkrisehåndteringsmyndigheten. 

Dersom en krisehåndteringsmyndighet etter utløpet av firemånedersperioden har henvist en sak nevnt i nr. 9 i denne artikkel til 

EBA i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal konsernkrisehåndteringsmyndigheten utsette sin 

beslutning og avvente en eventuell beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og skal 

treffe sin beslutning i samsvar med EBAs beslutning. Firemånedersperioden skal anses å utgjøre meglingsfasen i henhold til 

nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av 

firemånedersperioden eller etter at det er truffet en felles beslutning. Dersom en beslutning fra EBA ikke foreligger innen én 

måned, får beslutningen fra konsernkrisehåndteringsmyndigheten anvendelse. 

7.  Dersom det ikke foreligger en felles beslutning, skal datterforetakenes krisehåndteringsmyndigheter treffe sine egne 

beslutninger om egnede tiltak som datterforetakene skal treffe på individuelt nivå i samsvar med artikkel 17 nr. 4. Beslutningen 

skal være fullstendig begrunnet og ta hensyn til de andre krisehåndteringsmyndighetenes synspunkter og forbehold. 

Beslutningen skal oversendes til det berørte datterforetaket og til konsernkrisehåndteringsmyndigheten. 

Dersom en krisehåndteringsmyndighet etter utløpet av firemånedersperioden har henvist en sak som nevnt i nr. 9 i denne 

artikkel til EBA i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal datterforetakets krisehåndteringsmyndighet 

utsette sin beslutning og avvente en eventuell beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte 

forordning, og skal treffe sin beslutning i samsvar med EBAs beslutning. Firemånedersperioden skal anses å utgjøre 

meglingsfasen i henhold til nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til EBA 

etter utløpet av firemånedersperioden eller etter at det er truffet en felles beslutning. Dersom en beslutning fra EBA ikke 

foreligger innen én måned, får beslutningen fra datterforetakets krisehåndteringsmyndighet anvendelse.  
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8.  Den felles beslutningen nevnt i nr. 5 og beslutningene som treffes av krisehåndteringsmyndighetene i mangel av en felles 

beslutning i henhold til nr. 6, skal anses som endelige og anvendes av de andre berørte krisehåndteringsmyndighetene. 

9.  Dersom det ikke foreligger en felles beslutning om å treffe noen av tiltakene nevnt i artikkel 17 nr. 5 bokstav g), h) eller 

k), kan EBA etter anmodning fra en krisehåndteringsmyndighet i samsvar med nr. 6 eller 7 i denne artikkel, bistå krisehåndte-

ringsmyndighetene med å komme til enighet i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

KAPITTEL III 

Konsernintern finansiell støtte 

Artikkel 19 

Avtale om konsernintern finansiell støtte 

1.  Medlemsstatene skal sikre at en morinstitusjon i en medlemsstat, en morinstitusjon i Unionen eller et foretak nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller d), og dens/dets datterforetak i andre medlemsstater eller i tredjestater, som er institusjoner eller 

finansinstitusjoner som er omfattet av det konsoliderte tilsynet med morforetaket, kan inngå en avtale om å gi finansiell støtte til 

enhver annen avtalepart som oppfyller vilkårene for tidlig inngrep i henhold til artikkel 27, forutsatt at vilkårene i dette kapittel 

også er oppfylt. 

2.  Dette kapittel får ikke anvendelse på avtaler om konsernintern finansiering, herunder finansieringsordninger og 

forvaltningen av sentraliserte finansieringsordninger, forutsatt at ingen av partene i slike ordninger oppfyller vilkårene for tidlig 

inngrep. 

3.  En avtale om konsernintern finansiell støtte skal ikke være en forutsetning for 

a)  å gi konsernintern finansiell støtte til et konsernforetak som opplever finansielle vanskeligheter, dersom institusjonen 

beslutter å gjøre dette, i enkelttilfeller og i samsvar med konsernets politikk, forutsatt at det ikke utgjør en risiko for 

konsernet som helhet, eller 

b)  å utøve virksomhet i en medlemsstat. 

4.  Medlemsstatene skal fjerne alle hindringer i nasjonal rett for konserninterne finansielle støttetransaksjoner som foretas i 

samsvar med dette kapittel, forutsatt at ikke noe i dette kapittel hindrer medlemsstatene i å pålegge begrensninger på 

konserninterne transaksjoner som følge av nasjonale lover som benytter mulighetene omhandlet i forordning (EU) nr. 575/2013, 

gjennomfører direktiv 2013/36/EU eller krever at deler av et konsern eller av virksomhet som utøves i et konsern, skal atskilles 

av hensyn til den finansielle stabiliteten. 

5.  Avtalen om konsernintern finansiell støtte kan 

a)  omfatte ett eller flere av konsernets datterforetak og inneholde bestemmelser om finansiell støtte fra morforetaket til 

datterforetak, fra datterforetak til morforetaket, mellom konsernets datterforetak som er part i avtalen, eller en kombinasjon 

av disse foretakene, 

b)  inneholde bestemmelser om finansiell støtte i form av lån, garantier, eiendeler som gjøres tilgjengelige som sikkerhet, eller 

en kombinasjon av disse formene for finansiell støtte i forbindelse med én eller flere transaksjoner, herunder mellom 

støttemottakeren og en tredjepart. 

6.  Dersom et konsernforetak i samsvar med vilkårene i avtalen om konsernintern finansiell støtte samtykker i å gi finansiell 

støtte til et annet konsernforetak, kan avtalen inneholde en tilsvarende avtale om finansiell støtte fra konsernforetaket som 

mottar støtten, til konsernforetaket som gir støtten.  



Nr. 40/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

7.  I avtalen om konsernintern finansiell støtte skal det fastsettes prinsipper for beregning av vederlaget som skal betales for 

transaksjoner i henhold til avtalen. Disse prinsippene skal omfatte et krav om at vederlaget skal fastsettes på det tidspunktet den 

finansielle støtten gis. Avtalen, herunder prinsippene for beregning av vederlaget som skal betales for tildelingen av finansiell 

støtte, og de øvrige avtalevilkårene, skal overholde følgende prinsipper: 

a)  Alle parter skal inngå avtalen frivillig. 

b)  Når avtalen inngås og vederlaget for tildeling av den finansielle støtten fastsettes, skal alle parter ivareta sine egne 

interesser, og de kan ta hensyn til eventuelle direkte eller indirekte fordeler en part kan få som følge av tildelingen av den 

finansielle støtten. 

c)  Alle parter som gir finansiell støtte, skal ha full tilgang til relevante opplysninger fra alle parter som mottar finansiell støtte, 

før vederlaget for tildelingen av finansiell støtte fastsettes og før en eventuell beslutning om å gi finansiell støtte treffes. 

d)  Når vederlaget for tildelingen av finansiell støtte fastsettes, kan det tas hensyn til opplysninger som innehas av støttegiveren 

i kraft av at denne og støttemottakeren er del av samme konsern, og som markedet ikke har tilgang til. 

e)  Prinsippene for beregning av vederlaget som skal betales for tildeling av finansiell støtte, kan fastsettes uten at det må tas 

hensyn til en eventuelt forventet midlertidig innvirkning på markedsprisene som følge av hendelser utenfor konsernet. 

8.  Avtalen om konsernintern finansiell støtte kan inngås bare dersom ingen av partene på det tidspunktet den foreslåtte 

avtalen inngås, etter deres respektive vedkommende myndigheters oppfatning oppfyller vilkårene for tidlig inngrep. 

9.  Medlemsstatene skal sikre at eventuelle rettigheter, fordringer eller handlinger som følger av avtalen om konsernintern 

finansiell støtte, kan utøves bare av partene i avtalen, og at tredjeparter er utelukket. 

Artikkel 20 

Vedkommende myndigheters gjennomgåelse av den foreslåtte avtalen samt megling 

1.  Morinstitusjonen i Unionen skal oversende en søknad til den konsoliderende tilsynsmyndigheten om tillatelse til å inngå 

en foreslått avtale om konsernintern finansiell støtte i henhold til artikkel 19. Søknaden skal inneholde teksten til den foreslåtte 

avtalen og angi hvilke konsernforetak som foreslås som parter. 

2.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal umiddelbart oversende søknaden til vedkommende myndigheter for hvert 

datterforetak som ønsker å delta i avtalen, med sikte på å oppnå en felles beslutning. 

3.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal etter framgangsmåten fastsatt i nr. 5 og 6 i denne artikkel gi tillatelsen 

dersom vilkårene i den foreslåtte avtalen er forenlige med vilkårene for finansiell støtte fastsatt i artikkel 23. 

4.  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten kan etter framgangsmåten fastsatt i nr. 5 og 6 i denne artikkel forby at den 

foreslåtte avtalen inngås, dersom avtalen anses som uforenlig med vilkårene for finansiell støtte fastsatt i artikkel 23. 

5.  Vedkommende myndigheter skal gjøre det de kan for å treffe en felles beslutning som tar hensyn til den potensielle 

innvirkningen, herunder finanspolitiske følger, av gjennomføringen av avtalen i alle medlemsstater der konsernet utøver 

virksomhet, om hvorvidt vilkårene i den foreslåtte avtalen er forenlige med vilkårene for finansiell støtte fastsatt i artikkel 23, 

innen fire måneder etter at den konsoliderende tilsynsmyndigheten mottar søknaden. Den felles beslutningen skal foreligge i et 

dokument som inneholder beslutningen med fullstendig begrunnelse, som den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal 

oversende til søkeren.  
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EBA kan etter anmodning fra en vedkommende myndighet bistå vedkommende myndigheter med å komme til enighet i 

samsvar med artikkel 31 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

6.  Dersom en felles beslutning fra vedkommende myndigheter ikke foreligger innen fire måneder, skal den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten treffe sin egen beslutning om søknaden. Beslutningen skal foreligge i et dokument som inneholder en 

fullstendig begrunnelse, og skal ta hensyn til de øvrige vedkommende myndighetenes synspunkter og forbehold som er kommet 

til uttrykk i løpet av firemånedersperioden. Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal underrette søkeren og de øvrige 

vedkommende myndighetene om beslutningen. 

7.  Dersom en berørt vedkommende myndighet etter utløpet av firemånedersperioden har henvist saken til EBA i samsvar 

med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten utsette sin beslutning og avvente 

en eventuell beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og skal treffe sin beslutning i 

samsvar med EBAs beslutning. Firemånedersperioden skal anses å utgjøre meglingsfasen i henhold til nevnte forordning. EBA 

skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av firemånedersperioden eller etter at 

det er truffet en felles beslutning. 

Artikkel 21 

Aksjeeiernes godkjenning av den foreslåtte avtalen 

1.  Medlemsstatene skal kreve at en foreslått avtale som vedkommende myndigheter har godkjent, skal godkjennes av 

aksjeeierne i hvert konsernforetak som foreslås som avtalepart. I et slikt tilfelle skal avtalen gjelde bare for parter med en avtale 

som aksjeeierne har godkjent i samsvar med nr. 2. 

2.  En avtale om konsernintern finansiell støtte skal være gyldig for et konsernforetak bare dersom dets aksjeeiere har 

godkjent at konsernforetakets ledelsesorgan treffer en beslutning om at konsernforetaket skal gi eller motta finansiell støtte i 

samsvar med avtalevilkårene og i samsvar med vilkårene i dette kapittel, og denne godkjenningen fra aksjeeierne ikke er 

tilbakekalt. 

3.  Ledelsesorganet for hvert foretak som er part i avtalen, skal hvert år framlegge en rapport for aksjeeierne om gjennom-

føringen av avtalen og av eventuelle beslutninger som er truffet i henhold til avtalen. 

Artikkel 22 

Oversending av avtaler om konsernintern finansiell støtte til krisehåndteringsmyndigheter 

Vedkommende myndigheter skal oversende avtaler om konsernintern finansiell støtte som de har godkjent, sammen med 

eventuelle endringer, til de berørte krisehåndteringsmyndighetene. 

Artikkel 23 

Vilkår for konsernintern finansiell støtte 

1.  Et konsernforetak kan gi finansiell støtte i henhold til artikkel 19 bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Det er rimelig å forvente at støtten i betydelig omfang vil avhjelpe de finansielle vanskelighetene i konsernforetaket som 

mottar støtten. 

b)  Den finansielle støtten har som formål å bevare eller gjenopprette den finansielle stabiliteten i konsernet som helhet eller i 

et av dets konsernforetak, og den ivaretar interessene til konsernforetak som gir støtten. 

c)  Den finansielle støtten gis på visse vilkår, herunder mot vederlag i samsvar med artikkel 19 nr. 7.  



Nr. 40/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

d)  På grunnlag av opplysningene som innehas av ledelsesorganet i konsernforetaket som gir finansiell støtte, på det tidspunktet 

beslutningen om å gi finansiell støtte treffes, er det rimelig å forvente at vederlaget for støtten vil bli betalt, og, dersom 

støtten gis i form av et lån, at lånet vil bli tilbakebetalt av konsernforetaket som mottar støtten. Dersom støtten gis i form av 

en garanti eller en form for sikkerhet, skal samme vilkår gjelde for mottakerens ansvar dersom garantien eller sikkerheten 

utløses. 

e)  Tildelingen av den finansielle støtten vil ikke skade likviditeten eller solvensen i konsernforetaket som gir støtten. 

f)  Tildelingen av den finansielle støtten vil ikke utgjøre en trussel mot den finansielle stabiliteten, særlig ikke i medlemsstaten 

der konsernforetaket som gir støtten, ligger. 

g)  Konsernforetaket som gir støtten, oppfyller på tidspunktet for tildelingen av støtten kapital- og likviditetskravene i 

direktiv 2013/36/EU og de øvrige kravene i artikkel 104 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU, og tildelingen av den finansielle 

støtten skal ikke medføre at konsernforetaket overtrer disse kravene, med mindre det er gitt tillatelse til dette av 

vedkommende myndighet som har ansvar for det individuelle tilsynet med foretaket som gir støtten. 

h)  Konsernforetaket som gir støtten, oppfyller på tidspunktet for tildelingen av støtten kravene knyttet til store eksponeringer i 

forordning (EU) nr. 575/2013 og i direktiv 2013/36/EU, herunder eventuell nasjonal lovgivning om anvendelse av 

mulighetene som omhandles der, og tildelingen av den finansielle støtten skal ikke medføre at konsernforetaket overtrer 

disse kravene, med mindre det er gitt tillatelse til dette av vedkommende myndighet som har ansvar for det individuelle 

tilsynet med konsernforetaket som gir støtten. 

i)  Tildelingen av den finansielle støtten vil ikke begrense muligheten til å krisehåndtere konsernforetaket som gir støtten. 

2.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for nærmere å angi vilkårene som er fastsatt i nr. 1 bokstav 

a), c), e) og i). 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–14 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

3.  EBA skal innen 3. januar 2016 utarbeide retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for å 

fremme tilnærming av praksiser for nærmere angivelse av vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav b), d) og f)–h) i denne artikkel. 

Artikkel 24 

Beslutning om å gi finansiell støtte 

Beslutningen om å gi konsernintern finansiell støtte i samsvar med avtalen skal treffes av ledelsesorganet for konsernforetaket 

som gir finansiell støtte. Beslutningen skal være begrunnet, og formålet med den foreslåtte finansielle støtten skal være angitt.  

I beslutningen skal det særlig angis hvordan tildelingen av den finansielle støtten oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 23 nr. 1. 

Beslutningen om å godkjenne konsernintern finansiell støtte i samsvar med avtalen skal treffes av ledelsesorganet for 

konsernforetaket som mottar den finansielle støtten. 

Artikkel 25 

Vedkommende myndigheters innsigelsesrett 

1.  Før støtte gis i samsvar med en avtale om konsernintern finansiell støtte, skal ledelsesorganet for konsernforetaket som har 

til hensikt å gi finansiell støtte, underrette 

a)  sin vedkommende myndighet,  
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b)  eventuelt den konsoliderende tilsynsmyndigheten, dersom denne ikke er en myndighet nevnt i bokstav a) og c), 

c)  vedkommende myndighet for konsernforetaket som mottar den finansielle støtten, dersom denne ikke er en myndighet 

nevnt i bokstav a) og b), og 

d)  EBA. 

Meldingen skal inneholde ledelsesorganets begrunnede beslutning i samsvar med artikkel 24 og nærmere opplysninger om den 

foreslåtte finansielle støtten, herunder en kopi av avtalen om konsernintern finansiell støtte. 

2.  Innen fem bankdager etter at den har mottatt en fullstendig melding, kan vedkommende myndighet for konsernforetaket 

som gir finansiell støtte, forby eller begrense den finansielle støtten dersom den anser at vilkårene for konsernintern finansiell 

støtte i artikkel 23 ikke er oppfylt. En vedkommende myndighets beslutning om å forby eller begrense den finansielle støtten 

skal begrunnes. 

3.  Vedkommende myndighets beslutning om å godkjenne, forby eller begrense den finansielle støtten skal umiddelbart 

meddeles 

a)  den konsoliderende tilsynsmyndigheten, 

b)  vedkommende myndighet for konsernforetaket som mottar støtten, og 

c)  EBA. 

Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal umiddelbart underrette tilsynskollegiets øvrige medlemmer og krisehåndte-

ringskollegiets medlemmer. 

4.  Dersom den konsoliderende tilsynsmyndigheten eller vedkommende myndighet som har ansvar for konsernforetaket som 

mottar støtten, har innvendinger mot beslutningen om å forby eller begrense den finansielle støtten, kan de innen to dager 

henvise saken til EBA og anmode om bistand i samsvar med artikkel 31 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

5.  Dersom vedkommende myndighet ikke forbyr eller begrenser den finansielle støtten innen tidsperioden angitt i nr. 2, eller 

har godkjent støtten innen tidsperiodens utløp, kan finansiell støtte gis i samsvar med vilkårene som er meddelt vedkommende 

myndighet. 

6.  Institusjonens ledelsesorgan skal oversende sin beslutning om å gi finansiell støtte, til 

a)  vedkommende myndighet, 

b)  eventuelt den konsoliderende tilsynsmyndigheten dersom denne ikke er en myndighet nevnt i bokstav a) og c), 

c)  vedkommende myndighet for konsernforetaket som mottar den finansielle støtten, dersom denne ikke er en myndighet 

nevnt i bokstav a) og b), og 

d)  EBA. 

Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal umiddelbart underrette tilsynskollegiets øvrige medlemmer og krisehåndte-

ringskollegiets medlemmer. 

7.  Dersom vedkommende myndighet begrenser eller forbyr konsernintern finansiell støtte i henhold til nr. 2 i denne artikkel, 

og dersom konserngjenopprettingsplanen i samsvar med artikkel 7 nr. 5 henviser til konsernintern finansiell støtte, kan 

vedkommende myndighet for konsernforetaket som er pålagt en begrensning av eller et forbud mot støtten, anmode den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten om å foreta en ny vurdering av konserngjenopprettingsplanen i henhold til artikkel 8 eller, 

dersom det er utarbeidet en individuell gjenopprettingsplan, anmode konsernforetaket om å framlegge en revidert gjenoppret-

tingsplan.  
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Artikkel 26 

Offentliggjøring av opplysninger 

1.  Medlemsstatene skal sikre at konsernforetak offentliggjør hvorvidt de er part i en avtale om konsernintern finansiell støtte 

i henhold til artikkel 19, og offentliggjør en beskrivelse av en slik eventuell avtales alminnelige vilkår samt navnene på 

konsernforetakene som er part i den, og ajourfører disse opplysningene minst én gang i året. 

Artikkel 431–434 i forordning (EF) nr. 575/2013 får anvendelse. 

2.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette formen på og innholdet i beskrivelsen 

nevnt i nr. 1. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

AVDELING III 

TIDLIG INNGREP 

Artikkel 27 

Tiltak for tidlig inngrep 

1.  Dersom en institusjon overtrer, eller på grunn av blant annet en raskt forverret finansiell stilling, herunder en forverret 

likviditetssituasjon, økende gjeldsgrad, misligholdte lån eller konsentrasjon av eksponeringer, vurdert på grunnlag av et sett av 

utløsende faktorer, som kan omfatte institusjonens krav til ansvarlig kapital pluss 1,5 prosentpoeng, i nær framtid kan forventes 

å overtre kravene i forordning (EU) nr. 575/2013, direktiv 2013/36/EU, avdeling II i direktiv 2014/65/EU eller noen av 

artiklene 3–7, 14–17 og 24–26 i forordning (EU) nr. 600/2014, skal medlemsstatene sikre at vedkommende myndigheter, uten 

at det berører tiltakene nevnt i artikkel 104 i direktiv 2013/36/EU, når det er relevant, kan treffe minst følgende tiltak: 

a)  Kreve at institusjonens ledelsesorgan gjennomfører én/ett eller flere av ordningene eller tiltakene som angis i gjenoppret-

tingsplanen, eller i samsvar med artikkel 5 nr. 2, ajourfører en slik gjenopprettingsplan dersom omstendighetene som førte 

til tidlig inngrep, avviker fra antakelsene i den opprinnelige gjenopprettingsplanen, og gjennomfører én/ett eller flere av 

ordningene eller tiltakene som er angitt i den ajourførte planen, innenfor en fastsatt tidsramme og for å sikre at vilkårene 

nevnt i innledningen ikke lenger får anvendelse. 

b)  Kreve at institusjonens ledelsesorgan undersøker situasjonen, fastsetter tiltak for å løse eventuelle problemer som avdekkes, 

og utarbeider et handlingsprogram for å løse problemene samt en tidsplan for å gjennomføre tiltakene. 

c)  Kreve at institusjonens ledelsesorgan innkaller til generalforsamling, eller, dersom ledelsesorganet ikke oppfyller dette 

kravet, direkte innkalle til generalforsamling i institusjonen, og i begge tilfeller fastsette dagsordenen og kreve at aksje-

eierne skal vurdere at visse beslutninger vedtas. 

d)  Kreve at ett eller flere medlemmer av ledelsesorganet eller den øverste ledelsen avsettes eller skiftes ut, dersom disse 

personene ikke anses som egnede til å utføre sine oppgaver i henhold til artikkel 13 i direktiv 2013/36/EU eller artikkel 9 i 

direktiv 2014/65/EU. 

e)  Kreve at institusjonens ledelsesorgan utarbeider en plan for forhandling om omstrukturering av gjelden med noen av eller 

alle dens kreditorer i samsvar med gjenopprettingsplanen, når det er relevant.  



18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/413 

 

f)  Kreve endringer av institusjonens forretningsstrategi. 

g)  Kreve endringer av institusjonens rettslige eller operative strukturer. 

h)  Innhente alle nødvendige opplysninger, også ved stedlig tilsyn, og gi krisehåndteringsmyndigheten alle opplysninger som er 

nødvendige for å ajourføre krisehåndteringsplanen og forberede en eventuell krisehåndtering av institusjonen, og for å 

foreta en verdsetting av institusjonens eiendeler og forpliktelser i samsvar med artikkel 36. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter umiddelbart underretter krisehåndteringsmyndighetene når de 

har fastslått at vilkårene i nr. 1 er oppfylt i forbindelse med en institusjon, og at krisehåndteringsmyndighetenes fullmakter 

omfatter fullmakt til å kreve at institusjonen skal kontakte potensielle kjøpere med sikte på å forberede en krisehåndtering av 

institusjonen, med forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel 39 nr. 2 og bestemmelsene om fortrolighet i fastsatt artikkel 84. 

3.  For hvert av tiltakene nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndigheter fastsette en egnet frist for gjennomføring som gjør det 

mulig for vedkommende myndighet å evaluere tiltakets effektivitet. 

4.  EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for å fremme 

ensartet anvendelse av de utløsende faktorene for tiltakene nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

5.  I lys av eventuelle erfaringer som er gjort ved anvendelsen av retningslinjene nevnt i nr. 4, kan EBA utarbeide utkast til 

tekniske reguleringsstandarder for å fastsette et minstesett av utløsende faktorer for tiltakene nevnt i nr. 1. 

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. 

Artikkel 28 

Avsettelse av den øverste ledelsen og ledelsesorganet 

Dersom en institusjons finansielle stilling er betydelig forverret, eller dersom det forekommer alvorlige overtredelser av lover, 

forskrifter eller institusjonens vedtekter, eller alvorlige administrative uregelmessigheter, og dersom andre tiltak truffet i 

samsvar med artikkel 27 ikke er tilstrekkelige til å reversere den forverrede situasjonen, skal medlemsstatene sikre at 

vedkommende myndigheter kan kreve at institusjonens øverste ledelse eller ledelsesorgan avsettes, i sin helhet eller når det 

gjelder enkeltpersoner. Utnevnelsen av en ny øverste ledelse eller et nytt ledelsesorgan skal skje i samsvar med nasjonal rett og 

unionsretten, og skal kreve vedkommende myndighets godkjenning eller samtykke. 

Artikkel 29 

Midlertidig forvalter 

1.  Når vedkommende myndighet ikke anser at en utskifting av den øverste ledelsen eller ledelsesorganet omhandlet artikkel 

28 er tilstrekkelig til å bedre situasjonen, skal medlemsstatene sikre at vedkommende myndigheter kan utpeke én eller flere 

midlertidige forvaltere for institusjonen. Vedkommende myndigheter kan, ut fra det som er rimelig i hvert enkelt tilfelle, utpeke 

en midlertidig forvalter enten til midlertidig å overta institusjonens ledelsesorgan eller til midlertidig å samarbeide med 

institusjonens ledelsesorgan, og vedkommende myndighet skal meddele sin beslutning på tidspunktet for utpekingen. Dersom 

vedkommende myndighet utpeker en midlertidig forvalter til å samarbeide med institusjonens ledelsesorgan, skal den på 

tidspunktet for utpekingen fastsette den midlertidige forvalterens rolle, oppgaver og fullmakter samt eventuelle krav om at 

institusjonens ledelsesorgan skal rådspørre den midlertidige forvalteren eller innhente dennes samtykke, før den treffer bestemte 

beslutninger eller tiltak. Det skal kreves at vedkommende myndighet offentliggjør utpekingen av en eventuell midlertidig 

forvalter, unntatt dersom den midlertidige forvalteren ikke har fullmakt til å representere institusjonen. Medlemsstatene skal 

videre sikre at en eventuell midlertidig forvalter har de kvalifikasjonene, evnene og kunnskapene som kreves for å utføre de 

pålagte oppgavene, og at det ikke foreligger interessekonflikter.  
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2.  Vedkommende myndighet skal på tidspunktet for utpekingen fastsette fullmaktene til den midlertidige forvalteren ut fra 

det som er rimelig i hvert enkelt tilfelle. Slike fullmakter kan omfatte noen av eller alle fullmaktene som institusjonens 

ledelsesorgan har i henhold til institusjonens vedtekter og nasjonal rett, herunder fullmakt til å utøve noen av eller alle 

ledelsesorganets administrative funksjoner. Den midlertidige forvalterens fullmakter i forbindelse med institusjonen skal være i 

samsvar med gjeldende selskapsrett. 

3.  Vedkommende myndighet skal på tidspunktet for utpekingen fastsette den midlertidige forvalterens rolle og oppgaver, 

som kan omfatte undersøkelse av institusjonens finansielle stilling, forvaltningen av institusjonens virksomhet eller en del av 

den for å bevare eller gjenopprette institusjonens finansielle stilling og treffe tiltak for å gjenopprette en sunn og forsvarlig 

ledelse av institusjonens virksomhet. Vedkommende myndighet skal på tidspunktet for utpekingen fastsette eventuelle 

begrensninger for den midlertidige forvalterens rolle og oppgaver. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter har enekompetanse til å utpeke og avsette en midlertidig 

forvalter. Vedkommende myndighet kan avsette en midlertidig forvalter når som helst og uansett grunn. Vedkommende 

myndighet kan når som helst endre vilkårene for utpeking av en midlertidig forvalter, med forbehold for denne artikkel. 

5.  Vedkommende myndighet kan kreve at noen av en midlertidig forvalters tiltak skal forhåndsgodkjennes av vedkommende 

myndighet. Vedkommende myndighet skal fastsette alle slike krav på tidspunktet for utpeking av en midlertidig forvalter eller 

ved en endring av vilkårene for utpeking av en midlertidig forvalter. 

Den midlertidige forvalteren kan i alle tilfeller anvende fullmakten til å innkalle til generalforsamling i institusjonen og fastsette 

dagsordenen for generalforsamlingen bare etter samtykke fra vedkommende myndighet. 

6.  Vedkommende myndighet kan kreve at den midlertidige forvalteren, med en hyppighet som fastsettes av vedkommende 

myndighet og når forvalterens oppdrag avsluttes, skal utarbeide rapporter om institusjonens finansielle stilling og om de 

tiltakene vedkommende har vedtatt i løpet av mandatperioden. 

7.  En midlertidig forvalter skal ikke utpekes for mer enn ett år. Denne perioden kan unntaksvis fornyes dersom vilkårene for 

utpeking av en midlertidig forvalter fortsatt er oppfylt. Vedkommende myndighet skal ha ansvar for å avgjøre om vilkårene er 

egnede for å beholde en midlertidig forvalter og for å begrunne en slik beslutning overfor aksjeeierne. 

8.  Med forbehold for denne artikkel skal utpekingen av en midlertidig forvalter ikke berøre aksjeeiernes rettigheter i henhold 

til unionsretten eller nasjonal selskapsrett. 

9.  Medlemsstatene kan i samsvar med nasjonal rett begrense en midlertidig forvalters ansvar for handlinger og utelatelser i 

forbindelse med utførelsen av vedkommendes oppgaver som midlertidig forvalter i samsvar med nr. 3. 

10.  En midlertidig forvalter som er utpekt i henhold til denne artikkel, skal ikke anses å være en «skyggeleder» eller en faktisk 

leder i henhold til nasjonal rett. 

Artikkel 30 

Samordning av tiltak for tidlig inngrep og utpeking av en midlertidig forvalter i forbindelse med konserner 

1.  Dersom vilkårene for å pålegge kravene i henhold til artikkel 27 eller for å utpeke en midlertidig forvalter i henhold til 

artikkel 29 er oppfylt for et morforetak i Unionen, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten underrette EBA og rådspørre de 

øvrige vedkommende myndigheter i tilsynskollegiet.  
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2.  Etter denne meldingen og dette samrådet skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten beslutte om den vil anvende noen 

av tiltakene i artikkel 27 eller utpeke en midlertidig forvalter i henhold til artikkel 29 når det gjelder det berørte morforetaket i 

Unionen, idet det tas hensyn til disse tiltakenes innvirkning på konsernforetakene i andre medlemsstater. Den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten skal underrette de øvrige vedkommende myndighetene i tilsynskollegiet og EBA om beslutningen. 

3.  Dersom vilkårene for å pålegge kravene i henhold til artikkel 27 eller for å utpeke en midlertidig forvalter i henhold til 

artikkel 29 er oppfylt for et datterforetak av et morforetak i Unionen, skal vedkommende myndighet som har ansvar for tilsynet 

på individuelt grunnlag, og som har til hensikt å treffe tiltak i henhold til disse artiklene, underrette EBA og rådspørre den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten. 

Når den har mottatt underretningen, kan den konsoliderende tilsynsmyndigheten vurdere sannsynlig innvirkning på konsernet 

eller for konsernforetak i andre medlemsstater, av å pålegge krav i henhold til artikkel 27 eller utpeke en midlertidig forvalter 

for den berørte institusjonen i henhold til artikkel 29. Den skal innen tre dager underrette vedkommende myndighet om denne 

vurderingen. 

Etter denne meldingen og dette samrådet skal vedkommende myndighet beslutte om den vil anvende noen av tiltakene i artikkel 

27 eller utpeke en midlertidig forvalter i henhold til artikkel 29. Beslutningen skal treffes idet det tas behørig hensyn til den 

konsoliderende tilsynsmyndighetens vurdering. Vedkommende myndighet skal underrette den konsoliderende tilsynsmyndig-

heten og de øvrige vedkommende myndighetene i tilsynskollegiet samt EBA om beslutningen. 

4.  Dersom flere enn én vedkommende myndighet har til hensikt å utpeke en midlertidig forvalter eller å anvende noen av 

tiltakene i artikkel 27 for flere enn én institusjon i samme konsern, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de øvrige 

berørte vedkommende myndighetene vurdere om det er mer hensiktsmessig å utpeke den samme midlertidige forvalteren for 

alle berørte foretak eller å samordne anvendelsen av noen av tiltakene i artikkel 27 på flere enn én institusjon, med sikte på å 

fremme løsninger som gjenoppretter den berørte institusjonens finansielle stilling. Vurderingen skal utformes som en felles 

beslutning fra den konsoliderende tilsynsmyndigheten og de øvrige berørte vedkommende myndighetene. Den felles 

beslutningen skal treffes innen fem dager etter meldingen nevnt i nr. 1. Den felles beslutningen skal være begrunnet og 

foreligge i et dokument som den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal oversende til morforetaket i Unionen. 

EBA kan etter anmodning fra en vedkommende myndighet bistå vedkommende myndigheter med å komme til enighet i 

samsvar med artikkel 31 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Dersom en felles beslutning ikke foreligger innen fem dager, kan den konsoliderende tilsynsmyndigheten og datterforetakenes 

vedkommende myndigheter treffe sine egne beslutninger om utpeking av en midlertidig forvalter for institusjoner som de har 

ansvar for, og om anvendelse av noen av tiltakene i artikkel 27. 

5.  Dersom en berørt vedkommende myndighet har innvendinger mot beslutningen som er meddelt i samsvar med nr. 1 eller 

3, eller i mangel av en felles beslutning i henhold til nr. 4, kan vedkommende myndighet henvise saken til EBA i samsvar med 

nr. 6. 

6.  EBA kan etter anmodning fra en vedkommende myndighet bistå vedkommende myndigheter som har til hensikt å 

anvende ett eller flere av tiltakene i artikkel 27 nr. 1 bokstav a) i dette direktiv, med hensyn til nr. 4, 10, 11 og 19 i avsnitt A i 

vedlegget til dette direktiv, eller artikkel 27 nr. 1 bokstav e) eller bokstav g) i dette direktiv, med å komme til enighet i samsvar 

med artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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7.  Hver vedkommende myndighets beslutning skal være begrunnet. Når beslutningen utarbeides, skal det tas hensyn til de 

synspunktene og forbeholdene som de øvrige vedkommende myndighetene har gitt uttrykk for i løpet av høringsperioden nevnt 

i nr. 1 eller 3 eller femdagersperioden nevnt i nr. 4, samt til beslutningens potensielle innvirkning på den finansielle stabiliteten 

i de berørte medlemsstatene. Den konsoliderende tilsynsmyndigheten skal oversende beslutningene til morforetaket i Unionen, 

og de respektive vedkommende myndighetene skal oversende beslutningene til datterforetakene. 

Dersom en berørt vedkommende myndighet i de tilfellene som er nevnt i nr. 6 i denne artikkel, før utløpet av høringsperioden 

som er nevnt i nr. 1 og 3 i denne artikkel, eller ved utløpet av femdagersperioden som er nevnt i nr. 4 i denne artikkel, har 

henvist saken til EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal den konsoliderende 

tilsynsmyndigheten og de øvrige vedkommende myndighetene utsette sine beslutninger og avvente en eventuell beslutning som 

treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og skal treffe sine beslutninger i samsvar med EBAs 

beslutning. Femdagersperioden skal anses å utgjøre meglingsfasen i henhold til nevnte forordning. EBA skal treffe sin 

beslutning innen tre dager. Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av femdagersperioden eller etter at det er truffet en 

felles beslutning. 

8.  Dersom en beslutning fra EBA ikke foreligger innen tre dager, får de enkelte beslutningene som er truffet i samsvar med 

nr. 1 eller 3 eller nr. 4 tredje ledd, anvendelse. 

AVDELING IV 

KRISEHÅNDTERING 

KAPITTEL I 

Mål, vilkår og alminnelige prinsipper 

Artikkel 31 

Krisehåndteringsmål 

1.  Når krisehåndteringsmyndighetene anvender krisehåndteringsverktøyene og -fullmaktene, skal de ta hensyn til krisehåndte-

ringsmålene og velge de verktøyene og fullmaktene som er mest hensiktsmessige for å nå de målene som er relevante i hvert 

enkelt tilfelle. 

2.  Krisehåndteringsmålene nevnt i nr. 1 er 

a)  å sikre at kritiske funksjoner opprettholdes, 

b)  å unngå en vesentlig negativ innvirkning på finanssystemet, særlig ved å forebygge spredningsvirkninger, herunder for 

markedsinfrastrukturer, og ved å opprettholde markedsdisiplin, 

c)  å beskytte offentlige midler ved mest mulig å redusere avhengigheten av ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige, 

d)  å beskytte innskytere som er omfattet av direktiv 2014/49/EU, og investorer som er omfattet av direktiv 97/9/EF, 

e)  å beskytte kundenes midler og eiendeler. 

Når krisehåndteringsmyndigheten arbeider for å nå ovennevnte mål, skal den gå inn for å redusere krisehåndteringskostnadene 

mest mulig og unngå verditap, med mindre det er nødvendig for å nå krisehåndteringsmålene.  
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3.  Med forbehold for andre bestemmelser i dette direktiv er alle krisehåndteringsmålene like viktige, og krisehåndte-

ringsmyndighetene skal avveie dem ut fra arten og omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. 

Artikkel 32 

Vilkår for krisehåndtering 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene treffer et krisehåndteringstiltak overfor en institusjon nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav a) bare dersom krisehåndteringsmyndigheten anser alle følgende vilkår som oppfylt: 

a)  Vedkommende myndighet har etter samråd med krisehåndteringsmyndigheten eller, med forbehold for vilkårene fastsatt i 

nr. 2, krisehåndteringsmyndigheten har etter samråd med vedkommende myndighet, foretatt en konstatering av at 

institusjonen er eller kan forventes å bli kriserammet. 

b)  Idet det tas hensyn til tidsfaktoren og andre relevante omstendigheter er det ingen utsikter til at noe annet tiltak iverksatt 

overfor institusjonen av privat sektor, herunder tiltak truffet gjennom en institusjonell beskyttelsesordning, eller 

tilsynstiltak, herunder tiltak for tidlig inngrep eller nedskrivning eller konvertering av relevante kapitalinstrumenter i 

samsvar med artikkel 59 nr. 2, innen rimelig tid vil kunne hindre at institusjonen blir kriserammet. 

c)  Et krisehåndteringstiltak er nødvendig av hensyn til offentlighetens interesse i henhold til nr. 5. 

2.  Medlemsstatene kan fastsette at både vedkommende myndighet og krisehåndteringsmyndigheten etter samråd med 

vedkommende myndighet kan foreta konstateringen av at institusjonen er eller kan forventes å bli kriserammet i henhold til 

nr. 1 bokstav a), når krisehåndteringsmyndighetene i henhold til nasjonal rett har de nødvendige verktøyene for å foreta en slik 

konstatering, særlig tilstrekkelig tilgang til relevante opplysninger. Vedkommende myndighet skal umiddelbart framlegge for 

krisehåndteringsmyndigheten alle relevante opplysninger som denne anmoder om med sikte på å foreta sin vurdering. 

3.  Et tidligere vedtatt tiltak for tidlig inngrep i samsvar med artikkel 27 er ikke et vilkår for å treffe et krisehåndteringstiltak. 

4.  Med sikte på anvendelsen av nr. 1 bokstav a) skal en institusjon anses å bli eller kunne forventes å bli kriserammet dersom 

én eller flere av følgende omstendigheter foreligger: 

a)  Institusjonen overtrer, eller det foreligger objektive opplysninger til støtte for en konstatering av at institusjonen i nær 

framtid vil overtre kravene for fortsatt tillatelse på en slik måte at vedkommende myndighet kan tilbakekalle tillatelsen 

blant annet, men ikke bare, fordi institusjonen er påført eller sannsynligvis vil bli påført tap av hele eller en betydelig del av 

dens ansvarlige kapital. 

b)  Institusjonens eiendeler er, eller det foreligger objektive opplysninger til støtte for en konstatering av at institusjonens 

eiendeler i nær framtid vil være mindre enn dens forpliktelser. 

c)  Institusjonen er, eller det foreligger objektive opplysninger til støtte for en konstatering av at institusjonen i nær framtid vil 

være ute av stand til å betale sin gjeld eller andre forpliktelser når den eller de forfaller. 

d)  Det kreves ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige, unntatt når den ekstraordinære finansielle støtten fra det 

offentlige gis i en av følgende former for å unngå eller bøte på en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og 

opprettholde finansiell stabilitet: 

i)  En statsgaranti til dekning av likviditetsfasiliteter som gjøres tilgjengelige av sentralbankene i henhold til 

sentralbankenes vilkår.  
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ii)  En statsgaranti for nylig utstedte forpliktelser. 

iii)  Tilskudd av ansvarlig kapital eller kjøp av kapitalinstrumenter til priser og på vilkår som ikke gir institusjonen en 

fordel, dersom ingen av omstendighetene nevnt i bokstav a), b) eller c) i dette nummer eller i artikkel 59 nr. 3 

foreligger når den offentlige støtten gis. 

I hvert av tilfellene nevnt i første ledd bokstav d) i)–iii) skal garantitiltakene eller de tilsvarende tiltakene som er nevnt der, 

være begrenset til solvente institusjoner og være betinget av endelig godkjenning i henhold til Unionens statsstøtteregler. Disse 

tiltakene skal være forebyggende, midlertidige og egnede for å bøte på følgene av den alvorlige forstyrrelsen, og de skal ikke 

anvendes for å utligne tap som institusjonen er påført eller sannsynligvis vil bli påført i nær framtid. 

Støttetiltak i henhold til første ledd bokstav d) iii) skal begrenses til tilskudd som kreves for å håndtere kapitalmangel som er 

fastslått i stresstester på nasjonalt plan, unionsplan eller innenfor rammen for den felles tilsynsordningen, vurderinger av 

eiendelenes kvalitet eller tilsvarende kontroller som Den europeiske sentralbank, EBA eller nasjonale myndigheter 

gjennomfører, og som, når det er relevant, er bekreftet av vedkommende myndigheter. 

EBA skal innen 3. januar 2015 utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 om den typen 

av ovennevnte tester, vurderinger eller kontroller som kan føre til slik støtte. 

Innen 31. desember 2015 skal Kommisjonen vurdere om det fortsatt er behov for å gi tillatelse til støttetiltakene i henhold til 

første ledd bokstav d) iii), samt hvilke vilkår som i så fall må være oppfylt, og oversende en rapport om dette til 

Europaparlamentet og Rådet. Rapporten skal eventuelt følges av et forslag til regelverk. 

5.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav c) i denne artikkel skal et krisehåndteringstiltak anses å være i offentlighetens interesse 

dersom det er nødvendig for å oppnå og står i forhold til ett eller flere av krisehåndteringsmålene nevnt i artikkel 31, og en 

avvikling av institusjonen gjennom ordinær insolvensbehandling ikke ville føre til at krisehåndteringsmålene ble nådd i samme 

omfang. 

6.   EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 med sikte 

på å fremme tilnærming av tilsyns- og krisehåndteringspraksiser med hensyn til de ulike situasjonene der en institusjon skal 

anses å være eller kunne bli kriserammet. 

Artikkel 33 

Vilkår for krisehåndtering når det gjelder finansinstitusjoner og holdingselskaper 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene kan treffe et krisehåndteringstiltak overfor en finans-

institusjon som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), dersom vilkårene fastsatt i artikkel 32 nr. 1 er oppfylt med hensyn til både 

finansinstitusjonen og med hensyn til morforetaket som er omfattet av konsolidert tilsyn. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene kan treffe et krisehåndteringstiltak overfor et foretak som er 

nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller d), dersom vilkårene fastsatt i artikkel 32 nr. 1 er oppfylt med hensyn til både foretaket 

som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller d), og med hensyn til ett eller flere datterforetak som er institusjoner, eller dersom 

tredjestatsmyndigheten, forutsatt at datterforetaket ikke er etablert i Unionen, har fastslått at den oppfyller vilkårene for 

krisehåndtering i henhold til lovgivningen i denne tredjestaten. 

3.  Dersom et blandet holdingselskaps datterinstitusjoner direkte eller indirekte eies av et mellomliggende finansielt 

holdingselskap, skal medlemsstatene sikre at krisehåndteringstiltak med sikte på konsernkrisehåndtering treffes overfor det 

mellomliggende finansielle holdingselskapet, og de skal ikke treffe krisehåndteringstiltak med sikte på konsernkrisehåndtering 

overfor det blandede holdingselskapet.  
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4.  Med forbehold for nr. 3 i denne artikkel kan krisehåndteringsmyndighetene, uansett om et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 

bokstav c) eller d) ikke oppfyller vilkårene i artikkel 32 nr. 1, treffe krisehåndteringstiltak overfor et foretak som er nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller d), dersom ett eller flere av datterforetakene som er institusjoner, oppfyller vilkårene i artikkel 

32 nr. 1, 4 og 5, og deres eiendeler og forpliktelser er av en slik art at deres krise utgjør en trussel mot en institusjon eller 

konsernet som helhet, eller dersom medlemsstatens insolvenslovgivning krever at et konsern behandles som en helhet, og 

krisehåndteringstiltak overfor foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller d) er nødvendig for å krisehåndtere slike 

datterforetak som er institusjoner, eller for å krisehåndtere hele konsernet. 

Ved anvendelsen av nr. 2 og første ledd i dette nummer kan krisehåndteringsmyndigheten for institusjonen og krisehåndte-

ringsmyndigheten for foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller d), når de tar stilling til om vilkårene i artikkel 32 nr. 1 er 

oppfylt med hensyn til ett eller flere datterforetak som er institusjoner, gjennom en felles avtale se bort fra eventuelle 

konserninterne overføringer av kapital eller tap mellom foretakene, herunder anvendelsen av nedskrivnings- eller konverte-

ringsfullmakter. 

Artikkel 34 

Alminnelige prinsipper for krisehåndtering 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene, når de anvender krisehåndteringsverktøyene og -fullmaktene, 

treffer alle egnede tiltak for å sikre at krisehåndteringstiltaket treffes i samsvar med følgende prinsipper: 

a)  Aksjeeierne i institusjonen som krisehåndteres, bærer de første tapene. 

b)  Kreditorene i institusjonen som krisehåndteres, bærer tapene etter aksjeeierne i samsvar med den prioriterte rekkefølgen av 

deres fordringer gjennom ordinær insolvensbehandling, med mindre noe annet er uttrykkelig fastsatt i dette direktiv. 

c)  Ledelsesorganet og den øverste ledelsen i institusjonen som krisehåndteres, skiftes ut, unntatt i tilfeller der det anses 

nødvendig helt eller delvis, avhengig av omstendighetene, å beholde ledelsesorganet og den øverste ledelsen for å nå 

krisehåndteringsmålene. 

d)  Ledelsesorganet og den øverste ledelsen i institusjonen som krisehåndteres, skal gi all bistand som er nødvendig for å nå 

krisehåndteringsmålene. 

e)  Fysiske og juridiske personer gjøres ansvarlige i samsvar med medlemsstatens sivil- eller strafferett, for at institusjonen blir 

kriserammet. 

f)  Kreditorer i samme klasse behandles på samme måte, med mindre noe annet er fastsatt i dette direktiv. 

g)  Ingen kreditor skal påføres større tap enn vedkommende ville ha blitt påført dersom institusjonen eller foretaket nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) var blitt avviklet gjennom ordinær insolvensbehandling i samsvar med beskyttelses-

tiltakene fastsatt i artikkel 73–75. 

h)  Dekkede innskudd er fullt beskyttet. 

i)  Krisehåndteringstiltak treffes i samsvar med beskyttelsestiltakene i dette direktiv. 

2.  Dersom en institusjon er et konsernforetak, skal krisehåndteringsmyndighetene, uten at det berører artikkel 31, anvende 

krisehåndteringsverktøy og -fullmakter på en måte som får minst mulig innvirkning på andre konsernforetak og konsernet som 

helhet, og gir minst mulig negativ innvirkning på den finansielle stabiliteten i Unionen og dens medlemsstater, særlig i stater 

der konsernet utøver virksomhet.  
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3.  Når medlemsstatene anvender krisehåndteringsverktøyene og -fullmaktene, skal de sikre at de overholder Unionens 

statsstøtteregler, når det er relevant. 

4.  Når verktøyet for virksomhetssalg, broinstitusjonsverktøyet eller verktøyet for deling av eiendeler anvendes på en 

institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c), eller d), skal denne institusjonen eller dette foretaket anses å 

være gjenstand for konkursbehandling eller en tilsvarende insolvensbehandling ved anvendelse av artikkel 5 nr. 1 i rådsdirektiv 

2001/23/EF(1). 

5.  Når krisehåndteringsmyndighetene anvender krisehåndteringsverktøyene og -fullmaktene, skal de underrette og rådspørre 

arbeidstakerrepresentanter dersom det er hensiktsmessig. 

6.  Krisehåndteringsmyndighetene skal anvende krisehåndteringsverktøy og -fullmakter uten at dette berører bestemmelsene 

om arbeidstakerrepresentasjon i ledelsesorganer i henhold til nasjonal rett eller praksis. 

KAPITTEL II 

Særskilt forvaltning 

Artikkel 35 

Særskilt forvaltning 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene kan utpeke en særskilt forvalter til å overta ledelsesorganet i 

institusjonen som krisehåndteres. Krisehåndteringsmyndighetene skal offentliggjøre utpekingen av en særskilt forvalter. 

Medlemsstatene skal videre sikre at den særskilte forvalteren har de nødvendige kvalifikasjonene, evnene og kunnskapene for å 

utøve sine oppgaver. 

2.  Den særskilte forvalteren skal ha alle fullmakter som aksjeeierne og institusjonens ledelsesorgan har. Den særskilte 

forvalteren kan imidlertid anvende slike fullmakter bare under krisehåndteringsmyndighetens kontroll. 

3.  Den særskilte forvalteren skal ha en lovfestet plikt til å treffe alle nødvendige tiltak for å fremme krisehåndteringsmålene 

nevnt i artikkel 31 og gjennomføre krisehåndteringstiltak i samsvar med krisehåndteringsmyndighetens beslutning. Denne 

oppgaven skal ved behov ha forrang for enhver annen ledelsesoppgave i henhold til institusjonens vedtekter eller nasjonal rett, i 

den utstrekning oppgavene er uforenlige. Disse tiltakene kan omfatte en kapitalforhøyelse, omorganisering av institusjonens 

eierstruktur, eller at andre finansielt og organisatorisk sunne institusjoner overtar institusjonen i samsvar med krisehåndte-

ringsverktøyene nevnt i kapittel IV. 

4.  Krisehåndteringsmyndighetene kan sette grenser for en særskilt forvalters tiltak, eller kreve at enkelte av den særskilte 

forvalterens tiltak skal forhåndsgodkjennes av krisehåndteringsmyndigheten. Krisehåndteringsmyndighetene kan til enhver tid 

avsette den særskilte forvalteren. 

5.  Medlemsstatene skal kreve at en særskilt forvalter, med en hyppighet som fastsettes av krisehåndteringsmyndigheten, og 

ved begynnelsen og slutten av forvalterens oppdrag, skal utarbeide rapporter for den utpekende krisehåndteringsmyndigheten 

om institusjonens økonomiske og finansielle stilling og om de tiltakene vedkommende har gjennomført i forbindelse med sitt 

oppdrag. 

6.  Den særskilte forvalteren skal ikke utpekes for mer enn ett år. Denne perioden kan unntaksvis fornyes dersom krisehåndte-

ringsmyndigheten fastslår at vilkårene for utpeking av en særskilt forvalter fortsatt er oppfylt. 

7.  Dersom flere enn én krisehåndteringsmyndighet har til hensikt å utpeke en særskilt forvalter for et foretak som er 

tilknyttet et konsern, skal de vurdere om det er mer hensiktsmessig å utpeke samme særskilte forvalter for alle de berørte 

foretakene med sikte på å gjøre det lettere å finne løsninger som gjenoppretter de berørte foretakenes finansielle soliditet.  

  

(1) Rådsdirektiv 2001/23/EF av 12. mars 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter 

ved overdragelse av foretak, virksomheter eller deler av foretak eller virksomheter (EFT L 82 av 22.3.2001, s. 16). 
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8.  Ved insolvens i tilfeller der det i henhold til nasjonal rett skal foretas insolvensforvaltning, skal denne forvaltningen anses 

som særskilt forvaltning som nevnt i denne artikkel. 

KAPITTEL III 

Verdsetting 

Artikkel 36 

Verdsetting i forbindelse med krisehåndtering 

1.  Før krisehåndteringsmyndighetene treffer krisehåndteringstiltak eller anvender fullmakten til å nedskrive eller konvertere 

relevante kapitalinstrumenter, skal de sikre at det foretas en rimelig, forsiktig og realistisk verdsetting av eiendeler og 

forpliktelser som tilhører institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), av en person som er 

uavhengig av alle offentlige myndigheter, herunder krisehåndteringsmyndigheten, og institusjonen eller foretaket nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). Når alle kravene i denne artikkel er oppfylt, skal verdsettingen anses som endelig, med 

forbehold for nr. 13 i denne artikkel og artikkel 85. 

2.  Dersom det ikke er mulig å foreta en uavhengig verdsetting i henhold til nr. 1, kan krisehåndteringsmyndighetene foreta 

en midlertidig verdsetting av eiendeler og forpliktelser som tilhører institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav 

b), c) eller d), i samsvar med nr. 9 i denne artikkel. 

3.  Formålet med verdsettingen skal være å vurdere verdien av eiendeler og forpliktelser som tilhører institusjonen eller 

foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), som oppfyller vilkårene for krisehåndtering i artikkel 32 og 33. 

4.  Verdsettingen skal ha følgende mål: 

a)  Underbygge konstateringen av hvorvidt vilkårene for krisehåndtering eller vilkårene for nedskrivning eller konvertering av 

kapitalinstrumenter er oppfylt. 

b)  Dersom vilkårene for krisehåndtering er oppfylt, underbygge beslutningen om hvilke egnede krisehåndteringstiltak som 

skal treffes overfor institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

c)  Dersom fullmakten til å nedskrive eller konvertere relevante kapitalinstrumenter anvendes, underbygge beslutningen om 

omfanget av annulleringen eller utvanningen av aksjer eller andre eierinstrumenter samt omfanget av nedskrivningen eller 

konverteringen av relevante kapitalinstrumenter. 

d)  Dersom det interne tapsdekningsverktøyet anvendes, underbygge beslutningen om omfanget av nedskrivningen eller 

konverteringen av kvalifiserte forpliktelser. 

e)  Dersom broinstitusjonsverktøyet eller verktøyet for deling av eiendeler anvendes, underbygge beslutningen om hvilke 

eiendeler, rettigheter, forpliktelser eller aksjer eller andre eierinstrumenter som skal overføres, og beslutningen om verdien 

av et eventuelt vederlag som skal betales til institusjonen som krisehåndteres, eller, alt etter omstendighetene, til eierne av 

aksjene eller andre eierinstrumenter. 

f)  Dersom verktøyet for virksomhetssalg anvendes, underbygge beslutningen om hvilke eiendeler, rettigheter, forpliktelser 

eller aksjer eller andre eierinstrumenter som skal overføres, og gi krisehåndteringsmyndigheten et grunnlag for å forstå hva 

som utgjør kommersielle vilkår ved anvendelse av artikkel 38. 

g)  I alle tilfeller sikre at eventuelle tap av eiendeler for institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 

d), tas fullt ut hensyn til på det tidspunktet krisehåndteringsverktøyene får anvendelse, eller fullmakten til å nedskrive eller 

konvertere relevante kapitalinstrumenter anvendes.  



Nr. 40/422 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

5.  Verdsettingen skal foretas på grunnlag av forsiktige antakelser, herunder med hensyn til misligholdsrater og tapenes 

størrelse, uten at det berører Unionens statsstøtteregler, dersom de får anvendelse. Ved verdsettingen skal det ikke forutsettes en 

potensiell framtidig tildeling av ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige eller likviditetsstøtte fra sentralbanken i en 

krisesituasjon, eller annen likviditetsstøtte fra sentralbanken som gis på grunnlag av andre vilkår enn standardvilkårene for 

sikkerhetsstillelse, løpetid og rentesatser, til institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), fra det 

tidspunktet krisehåndteringstiltak treffes eller fullmakten til å nedskrive eller konvertere relevante kapitalinstrumenter 

anvendes. Dersom et krisehåndteringsverktøy anvendes, skal det ved verdsettingen videre tas hensyn til at 

a)  krisehåndteringsmyndigheten og enhver finansieringsordning i henhold til artikkel 101 kan få erstatning for rimelige 

kostnader fra institusjonen som krisehåndteres, i samsvar med artikkel 37 nr. 7, 

b)  ordningen for krisehåndteringsfinansiering kan kreve renter eller gebyrer for alle lån eller garantier som gis til institusjonen 

som krisehåndteres, i samsvar med artikkel 101. 

6.  Verdsettingen skal utfylles med følgende opplysninger fra regnskapene og registrene til institusjonen eller foretaket nevnt 

i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d),  

a)  en ajourført balanse og en rapport om den finansielle stillingen til institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 

bokstav b), c) eller d), 

b)  en analyse og et estimat av eiendelenes balanseførte verdi, 

c)  en liste over utestående balanseførte og ikke-balanseførte fordringer slik de framgår av regnskapene eller registrene til 

institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), med angivelse av de respektive kredittene og den 

prioriterte rekkefølgen i henhold til gjeldende insolvenslovgivning. 

7.  Dersom det er relevant med sikte på å underbygge beslutningene nevnt i nr. 4 bokstav e) og f), kan opplysningene i nr. 6 

bokstav b) utfylles med en analyse og et estimat av verdien av eiendelene og forpliktelsene til institusjonen eller foretaket nevnt 

i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), på grunnlag av markedsverdi. 

8.  Verdsettingen skal angi hvordan kreditorene er inndelt i klasser i samsvar med den prioriterte rekkefølgen i henhold til 

gjeldende insolvenslovgivning og en vurdering av hvilken behandling hver klasse av aksjeeiere og kreditorer hadde kunnet 

forvente å få, dersom institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) ble avviklet gjennom ordinær 

insolvensbehandling. 

Denne vurderingen berører ikke anvendelsen av prinsippet om at ingen kreditorer skal ha dårligere vilkår enn gjennom en 

ordinær insolvensbehandling, i henhold til artikkel 74. 

9.  Dersom omstendighetene gjør at saken haster, og det derfor ikke er mulig å oppfylle kravene i nr. 6 og 8, eller dersom nr. 

2 får anvendelse, skal det foretas en midlertidig verdsetting. Den midlertidige verdsettingen skal oppfylle kravene i nr. 3 og, i 

den utstrekning det ut fra omstendighetene med rimelighet kan anses som praktisk mulig, kravene i nr. 1, 6 og 8. 

Den midlertidige verdsettingen som er nevnt i dette nummer, skal omfatte en buffer mot ytterligere tap, med en egnet 

begrunnelse. 

10.  En verdsetting som ikke oppfyller alle kravene fastsatt i denne artikkel, skal anses som midlertidig til en uavhengig person 

har foretatt en verdsetting som fullt ut oppfyller alle kravene fastsatt i denne artikkel. Denne endelige etterhåndsverdsettingen 

skal foretas så snart det er praktisk mulig. Den kan foretas enten atskilt fra verdsettingen nevnt i artikkel 74 eller samtidig med 

den og av samme uavhengige person, men de to verdsettingene skal foretas atskilt.  
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Den endelige etterhåndsverdsettingen skal ha følgende formål: 

a)  Sikre at eventuelle tap av eiendeler for institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) tas fullt ut 

hensyn til i regnskapene til institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

b)  Underbygge beslutningen om å nedskrive kreditorenes fordringer eller øke verdien av det betalte vederlaget, i samsvar med 

nr. 11. 

11.  Dersom den endelige etterhåndsverdsettingens estimat av netto andelsverdi for institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 

1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), er høyere enn den midlertidige verdsettingens estimat av netto andelsverdi av institusjonen eller 

foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), kan krisehåndteringsmyndigheten 

a)  anvende sin fullmakt til å øke verdien av de fordringene fra kreditorer eller eiere av relevante kapitalinstrumenter som er 

blitt nedskrevet ved anvendelse av det interne tapsdekningsverktøyet, 

b)  kreve at en broinstitusjon eller en kapitalforvaltningsenhet skal foreta en ytterligere betaling av vederlag for eiendelene, 

rettighetene eller forpliktelsene til institusjonen som krisehåndteres, eller, alt etter omstendighetene, med hensyn til aksjene 

eller eierinstrumentene til eierne av aksjene eller andre eierinstrumenter. 

12.  Uten hensyn til nr. 1 skal en midlertidig verdsetting i henhold til nr. 9 og 10 være et gyldig grunnlag for at krisehåndte-

ringsmyndighetene kan treffe krisehåndteringstiltak, herunder ta kontroll over en kriserammet institusjon eller et kriserammet 

foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), eller anvende fullmakten til nedskrivning eller konvertering av 

kapitalinstrumenter. 

13.  Verdsettingen skal være en integrert del av beslutningen om å anvende et krisehåndteringsverktøy eller en krisehåndte-

ringsfullmakt, eller beslutningen om å anvende fullmakten til å nedskrive eller konvertere kapitalinstrumenter. Verdsettingen 

skal ikke i seg selv være gjenstand for særskilt klageadgang, men kan påklages sammen med beslutningen i samsvar med 

artikkel 85. 

14.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette vilkårene for at en person kan anses å være 

uavhengig av krisehåndteringsmyndigheten og institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), ved 

anvendelsen av nr. 1 i denne artikkel og artikkel 74. 

15.  EBA kan utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette følgende kriterier ved anvendelsen av nr. 1, 3 

og 9 i denne artikkel og artikkel 74: 

a)  Metoden for å vurdere verdien av eiendelene og forpliktelsene til institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav 

b), c) eller d). 

b)  Atskillelsen av verdsettingene i henhold til artikkel 36 og 74. 

c)  Metoden for beregning og innføring av en buffer mot ytterligere tap i den midlertidige verdsettingen. 

16.  EBA skal innen 3. juli 2015 framlegge for Kommisjonen utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i nr. 14. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i nr. 14 og 15 i samsvar med artikkel 

10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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KAPITTEL IV 

Krisehåndteringsverktøy 

Avsn i t t  1  

A l mi nne l ig e  pr i ns i ppe r  

Artikkel 37 

Alminnelige prinsipper for krisehåndteringsverktøy 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene har de fullmaktene som er nødvendige for å anvende 

krisehåndteringsverktøyene overfor institusjoner og foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) som oppfyller 

gjeldende vilkår for krisehåndtering. 

2.  Dersom en krisehåndteringsmyndighet beslutter å anvende et krisehåndteringsverktøy overfor en institusjon eller et 

foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), og dette krisehåndteringstiltaket vil medføre at kreditorene påføres tap, 

eller at deres fordringer konverteres, skal krisehåndteringsmyndigheten anvende fullmakten til å nedskrive og konvertere 

kapitalinstrumenter i henhold til artikkel 59 rett før eller samtidig med anvendelsen av krisehåndteringsverktøyet. 

3.  Krisehåndteringsverktøyene nevnt i nr. 1 er følgende: 

a)  Verktøyet for virksomhetssalg. 

b)  Broinstitusjonsverktøyet. 

c)  Verktøyet for deling av eiendeler. 

d)  Det interne tapsdekningsverktøyet. 

4.  Med forbehold for nr. 5 kan krisehåndteringsmyndighetene anvende krisehåndteringsverktøyene enten hver for seg eller i 

enhver kombinasjon. 

5.  Krisehåndteringsmyndighetene kan anvende verktøyet for deling av eiendeler bare sammen med et annet krisehåndte-

ringsverktøy. 

6.  Dersom bare krisehåndteringsverktøy nevnt i nr. 3 bokstav a) eller b) i denne artikkel anvendes, og de anvendes for å 

overføre bare en del av eiendelene, rettighetene eller forpliktelsene i institusjonen som krisehåndteres, skal den gjenværende 

delen av institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) som eiendelene, rettighetene eller forpliktel-

sene er overført fra, avvikles gjennom ordinær insolvensbehandling. Slik avvikling skal skje innen rimelig tid, idet det tas 

hensyn til eventuelle behov den berørte institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) har for å yte 

tjenester eller gi støtte i henhold til artikkel 65 med sikte på å gjøre det mulig for mottakeren å utøve virksomheten eller yte 

tjenestene som erverves gjennom overføringen, og eventuelle andre grunner til at en videreføring av den gjenværende delen av 

institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) er nødvendig for at krisehåndteringsmålene skal nås, 

eller for at prinsippene nevnt i artikkel 34 skal overholdes. 

7.  Krisehåndteringsmyndigheten og enhver finansieringsordning i henhold til artikkel 101 kan få erstatning for rimelige 

kostnader i forbindelse med anvendelsen av krisehåndteringsverktøyene eller fullmaktene eller offentlige finansielle 

stabiliseringsverktøy, på én eller flere av følgende måter: 

a)  Som et fradrag fra et eventuelt vederlag som er betalt av en mottaker til institusjonen som krisehåndteres, eller, alt etter 

omstendighetene, til eierne av aksjene eller andre eierinstrumenter.  
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b)  Fra institusjonen som krisehåndteres, som prioritert kreditor. 

c)  Fra et eventuelt proveny som følge av at broinstitusjonens eller kapitalforvaltningsenhetens virksomhet avsluttes, som 

prioritert kreditor. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at nasjonale insolvensregler for omstøting av eller manglende tvangskraft for rettsakter som er 

skadelige for kreditorer, ikke får anvendelse på overføring av eiendeler, rettigheter eller forpliktelser fra en institusjon som 

krisehåndteres, til et annet foretak gjennom anvendelse av et krisehåndteringsverktøy, en krisehåndteringsfullmakt eller et 

offentlig finansielt stabiliseringsverktøy. 

9.  Medlemsstatene kan gi krisehåndteringsmyndighetene ytterligere verktøy og fullmakter som kan anvendes når en 

institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) oppfyller vilkårene for krisehåndtering, forutsatt at 

a)  de ytterligere fullmaktene, når de anvendes på et konsern som driver grensekryssende virksomhet, ikke hindrer en effektiv 

konsernkrisehåndtering, og 

b)  de er i samsvar med krisehåndteringsmålene og de overordnede krisehåndteringsprinsippene nevnt i artikkel 31 og 34. 

10.  Dersom det foreligger en svært uvanlig situasjon med en systemkrise, kan krisehåndteringsmyndigheten forsøke å få 

finansiering fra andre finansieringskilder ved å anvende de offentlige stabiliseringsverktøyene fastsatt i artikkel 56–58, når 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Aksjeeiere og innehavere av andre eierinstrumenter, innehavere av relevante kapitalinstrumenter og andre kvalifiserte 

forpliktelser har, gjennom nedskrivning, konvertering eller på annen måte, gitt et bidrag til tapsdekning og rekapitalisering 

som tilsvarer et beløp på minst 8 % av de samlede forpliktelsene, herunder ansvarlig kapital i institusjonen som 

krisehåndteres, målt på tidspunktet for krisehåndteringstiltaket i samsvar med verdsettingen fastsatt i artikkel 36. 

b)  Finansieringen skal være betinget av forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning i henhold til Unionens statsstøtteregler. 

Avsn i t t  2  

Ver ktø y et  f or  v i r ks o mhe tss a lg  

Artikkel 38 

Verktøyet for virksomhetssalg 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene har fullmakt til å overføre følgende til en kjøper som ikke er 

en broinstitusjon: 

a)  Aksjer eller andre eierinstrumenter utstedt av en institusjon som krisehåndteres. 

b)  Alle eller en del av eiendelene, rettighetene eller forpliktelsene i en institusjon som krisehåndteres. 

Med forbehold for nr. 8 og 9 i denne artikkel og for artikkel 85 skal overføringen nevnt i første ledd skje uten at det kreves 

samtykke fra aksjeeierne i institusjonen som krisehåndteres, eller fra annen tredjepart enn kjøperen, og uten at det kreves 

overholdelse av andre krav til framgangsmåte i henhold til selskaps- eller verdipapirlovgivningen enn kravene i artikkel 39.  
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2.  En overføring i henhold til nr. 1 skal skje på kommersielle vilkår, idet det tas hensyn til omstendighetene og i samsvar 

med Unionens statsstøtteregler. 

3.  I samsvar med nr. 2 i denne artikkel skal krisehåndteringsmyndighetene treffe alle rimelige tiltak for å oppnå at 

overføringen skal skje på kommersielle vilkår som er i samsvar med verdsettingen som foretas i henhold til artikkel 36, idet det 

tas hensyn til sakens omstendigheter. 

4.  Med forbehold for artikkel 37 nr. 7 skal eventuelle vederlag som betales av kjøperen, tilfalle 

a)  eierne av aksjene eller de andre eierinstrumentene, når virksomhetssalget har skjedd gjennom overføring av aksjer eller 

eierinstrumenter utstedt av institusjonen som krisehåndteres, fra eierne av aksjene eller instrumentene til kjøperen, 

b)  institusjonen som krisehåndteres, når virksomhetssalget har skjedd gjennom overføring av noen av eller alle eiendelene 

eller forpliktelsene i institusjonen som krisehåndteres, til kjøperen. 

5.  Når krisehåndteringsmyndigheten anvender verktøyet for virksomhetssalg, kan den anvende overføringsfullmakten flere 

ganger for å foreta supplerende overføringer av aksjer eller andre eierinstrumenter utstedt av institusjonen som krisehåndteres, 

eller, alt etter omstendighetene, eiendeler, rettigheter eller forpliktelser i institusjonen som krisehåndteres. 

6.  Etter å ha anvendt verktøyet for virksomhetssalg kan krisehåndteringsmyndighetene med kjøperens samtykke anvende 

overføringsfullmaktene med hensyn til eiendeler, rettigheter eller forpliktelser som er overført til kjøperen med sikte på å 

tilbakeføre eiendeler, rettigheter eller forpliktelser til institusjonen som krisehåndteres, eller tilbakeføre aksjene eller andre 

eierinstrumenter til de opprinnelige eierne, samtidig som institusjonen som krisehåndteres, eller de opprinnelige eierne skal 

være forpliktet til å ta tilbake slike eiendeler, rettigheter eller forpliktelser, eller aksjer eller andre eierinstrumenter. 

7.  En kjøper skal ha egnet tillatelse til å utøve den ervervede virksomheten når overføringen skjer i henhold til nr. 1. 

Vedkommende myndigheter skal sikre at en søknad om tillatelse behandles i rett tid i forbindelse med overføringen. 

8.  Som unntak fra artikkel 22–25 i direktiv 2013/36/EU, fra kravet om å underrette vedkommende myndigheter i artikkel 26 

i direktiv 2013/36/EU, fra artikkel 10 nr. 3, artikkel 11 nr. 1 og 2 og artikkel 12 og 13 i direktiv 2014/65/EU og fra kravet i 

artikkel 11 nr. 3 i nevnte direktiv om underretning, skal vedkommende myndighet for den berørte institusjonen, dersom en 

overføring av aksjer eller andre eierinstrumenter gjennom anvendelse av verktøyet for virksomhetssalg ville føre til erverv eller 

økning av en kvalifiserende eierandel i en institusjon av den typen som er nevnt i artikkel 22 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU eller 

artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, foreta vurderingen som kreves i henhold til nevnte artikler i rett tid slik at det ikke 

forsinker anvendelsen av verktøyet for virksomhetssalg eller hindrer at krisehåndteringstiltaket når de relevante krisehåndte-

ringsmålene. 

9.  Medlemsstatene skal sikre at følgende bestemmelser får anvendelse dersom vedkommende myndighet for institusjonen 

ikke har fullført vurderingen nevnt i nr. 8 før aksjer eller andre eierinstrumenter overføres gjennom krisehåndte-

ringsmyndighetens anvendelse av verktøyet for virksomhetssalg: 

a)  Overføringen av aksjer eller andre eierinstrumenter til erververen skal ha umiddelbar rettsvirkning. 

b)  I vurderingsperioden og i en eventuell avhendingsperiode omhandlet i bokstav f) skal erververens stemmeretter knyttet til 

slike aksjer eller andre eierinstrumenter suspenderes og utelukkende tildeles krisehåndteringsmyndigheten, som ikke er 

forpliktet til å utøve disse stemmerettene, og som ikke på noen måte skal ha ansvar for å utøve eller avstå fra å utøve disse 

stemmerettene.  
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c)  I vurderingsperioden og i en eventuell avhendingsperiode omhandlet i bokstav f) får sanksjoner og andre tiltak for 

overtredelser av kravene til erverv eller avhending av kvalifiserende eierandeler som er angitt i artikkel 66–68 i direktiv 

2013/36/EU, ikke anvendelse på overføringen av aksjer eller andre eierinstrumenter. 

d)  Når vedkommende myndighet har fullført sin vurdering, skal den umiddelbart skriftlig underrette krisehåndte-

ringsmyndigheten og erververen om hvorvidt vedkommende myndighet godkjenner eller, i samsvar med artikkel 22 nr. 5 i 

direktiv 2013/36/EU, motsetter seg en slik overføring av aksjer eller andre eierinstrumenter til erververen. 

e)  Dersom vedkommende myndighet godkjenner overføringen av aksjer eller andre eierinstrumenter til erververen, skal 

stemmerettene knyttet til slike aksjer eller andre eierinstrumenter anses som tildelt erververen umiddelbart etter at 

krisehåndteringsmyndigheten eller erververen har mottatt melding om en slik godkjenning fra vedkommende myndighet. 

f)  Dersom vedkommende myndighet motsetter seg overføringen av aksjer eller andre eierinstrumenter til erververen, gjelder 

følgende: 

i)  Stemmeretter knyttet til slike aksjer eller andre eierinstrumenter, som omhandlet i bokstav b), skal fortsatt få full 

virkning. 

ii)  Krisehåndteringsmyndigheten kan kreve at erververen avhender slike aksjer eller andre eierinstrumenter i løpet av en 

avhendingsperiode som krisehåndteringsmyndigheten fastsetter etter å ha tatt hensyn til gjeldende markedsvilkår. 

iii)  Dersom erververen ikke fullfører avhendingen i løpet av den avhendingsperioden krisehåndteringsmyndigheten har 

fastsatt, kan vedkommende myndighet med krisehåndteringsmyndighetens samtykke ilegge kjøperen sanksjoner og 

treffe andre tiltak for overtredelser av kravene til erverv eller avhending av kvalifiserende eierandeler som er angitt i 

artikkel 66–68 i direktiv 2013/36/EU. 

10.  Overføringer gjennom verktøyet for virksomhetssalg skal være omfattet av beskyttelsestiltakene nevnt i avdeling IV 

kapittel VII. 

11.  I forbindelse med retten til å yte tjenester eller til å etablere seg i en annen medlemsstat i samsvar med direktiv 

2013/36/EU eller direktiv 2014/65/EU, skal kjøperen anses som en videreføring av institusjonen som krisehåndteres, og kan 

fortsette å utøve enhver rett som denne institusjonen utøvde i forbindelse med de overførte eiendelene, rettighetene eller 

forpliktelsene. 

12.  Medlemsstatene skal sikre at kjøperen nevnt i nr. 1 kan fortsette å utøve retten til medlemskap i og tilgang til betalings-, 

clearing- og oppgjørssystemer, børser, erstatningsordninger for investorer samt innskuddsgarantiordninger for institusjonen som 

krisehåndteres, forutsatt at kjøperen oppfyller kriteriene for medlemskap og deltakelse i slike systemer. 

Uten hensyn til første ledd skal medlemsstatene sikre at 

a)  tilgang ikke nektes på grunn av at kjøperen ikke har en kredittvurdering fra et kredittvurderingsbyrå, eller at denne 

kredittvurderingen viser manglende oppnåelse av nivåene som kreves for å få tilgang til systemene nevnt i første ledd, 

b)  dersom kjøperen ikke oppfyller kriteriene for medlemskap eller deltakelse i et betalings-, clearing- eller oppgjørssystem, en 

børs, en erstatningsordning for investorer eller en innskuddsgarantiordning, utøves rettighetene nevnt i første ledd i en 

periode på høyst 24 måneder, som fastsettes av krisehåndteringsmyndigheten og kan forlenges på anmodning fra kjøperen.  
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13.  Med forbehold for avdeling IV kapittel VII skal aksjeeiere eller kreditorer i institusjonen som krisehåndteres, og andre 

tredjeparter hvis eiendeler, rettigheter eller forpliktelser ikke overføres, ikke ha noen rettigheter til eller i tilknytning til de 

overførte eiendelene, rettighetene eller forpliktelsene. 

Artikkel 39 

Verktøyet for virksomhetssalg: krav til framgangsmåte 

1.  Med forbehold for nr. 3 i denne artikkel skal krisehåndteringsmyndigheten, når den anvender verktøyet for virksomhets-

salg på en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), markedsføre eller treffe tiltak for å 

markedsføre de eiendelene, rettighetene, forpliktelsene, aksjene eller andre eierinstrumenter i den berørte institusjonen, som den 

har til hensikt å overføre. Grupper av rettigheter, eiendeler og forpliktelser kan markedsføres separat. 

2.  Uten at det berører en eventuell anvendelse av Unionens statsstøtteregler, skal markedsføringen nevnt i nr. 1 gjennomføres 

i samsvar med følgende kriterier: 

a)  Den skal være så gjennomsiktig som mulig og skal ikke gi et vesentlig uriktig bilde av den berørte institusjonens eiendeler, 

rettigheter, forpliktelser, aksjer eller andre eierinstrumenter, som krisehåndteringsmyndigheten har til hensikt å overføre, 

idet det tas hensyn til omstendighetene og særlig behovet for å opprettholde finansiell stabilitet, 

b)  Den skal ikke utilbørlig begunstige eller forskjellsbehandle potensielle kjøpere. 

c)  Den skal være fri for interessekonflikter. 

d)  Den skal ikke gi en potensiell kjøper en urimelig fordel. 

e)  Den skal ta hensyn til behovet for å gjennomføre et krisehåndteringstiltak raskt. 

f)  Den skal ha som mål å oppnå høyest mulig salgspris for aktuelle aksjer eller andre eierinstrumenter, eiendeler, rettigheter 

eller forpliktelser. 

Med forbehold for første ledd bokstav b) skal prinsippene nevnt i dette nummer ikke være til hinder for at krisehåndte-

ringsmyndigheten kan oppmuntre bestemte potensielle kjøpere. 

En eventuell offentliggjøring av markedsføringen av institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i 

dette direktiv, som ellers ville ha blitt krevd i henhold til artikkel 17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 596/2014, kan utsettes i samsvar 

med artikkel 17 nr. 4 eller 5 i nevnte forordning. 

3.  Krisehåndteringsmyndigheten kan anvende verktøyet for virksomhetssalg uten å oppfylle kravene til markedsføring 

fastsatt i nr. 1, dersom den fastslår at en overholdelse av disse kravene ville kunne undergrave ett eller flere av krisehåndte-

ringsmålene, og særlig dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Den anser at det foreligger en vesentlig trussel mot den finansielle stabiliteten, og at denne skyldes eller forverres av at 

institusjonen som krisehåndteres, er eller kan forventes å bli kriserammet. 

b)  Den anser at overholdelse av nevnte krav sannsynligvis ville kunne gå ut over effektiviteten av verktøyet for virksomhets-

salg når det gjelder å håndtere trusselen eller å nå krisehåndteringsmålet nevnt i artikkel 31 nr. 2 bokstav b).  
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4.  EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for å angi 

hvilke faktiske omstendigheter som utgjør en vesentlig trussel, og opplysningene om effektiviteten av verktøyet for virk-

somhetssalg omhandlet i nr. 3 bokstav a) og b). 

Avsn i t t  3  

B roins t i t us j o ns ve r ktø y et  

Artikkel 40 

Broinstitusjonsverktøy 

1.  Med sikte på anvendelsen av broinstitusjonsverktøyet skal medlemsstatene, idet det tas hensyn til behovet for å 

opprettholde kritiske funksjoner i broinstitusjonen, sikre at krisehåndteringsmyndighetene har fullmakt til å overføre følgende 

til en broinstitusjon: 

a)  Aksjer eller andre eierinstrumenter utstedt av én eller flere institusjoner som krisehåndteres. 

b)  Alle eller deler av eiendelene, rettighetene eller forpliktelsene i én eller flere institusjoner som krisehåndteres. 

Med forbehold for artikkel 85 kan overføringen nevnt i første ledd skje uten at det kreves samtykke fra aksjeeierne i 

institusjonene som krisehåndteres, eller fra annen tredjepart enn broinstitusjonen, og uten at det kreves overholdelse av krav til 

framgangsmåte i henhold til selskaps- eller verdipapirlovgivning. 

2.  Broinstitusjonen skal være en juridisk person som oppfyller følgende krav: 

a)  Den eies helt eller delvis av én eller flere offentlige myndigheter, herunder eventuelt krisehåndteringsmyndigheten eller 

ordningen for krisehåndteringsfinansiering, og kontrolleres av krisehåndteringsmyndigheten. 

b)  Den er opprettet med sikte på å motta og forvalte noen av eller alle aksjene eller de andre eierinstrumentene som er utstedt 

av en institusjon som krisehåndteres, eller noen av eller alle eiendelene, rettighetene eller forpliktelsene i én eller flere 

institusjoner som krisehåndteres, med sikte på å opprettholde tilgangen til kritiske funksjoner og selge institusjonen eller 

foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c), eller d). 

Anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet for formålet nevnt i artikkel 43 nr. 2 bokstav b) berører ikke krisehåndte-

ringsmyndighetens mulighet til å kontrollere broinstitusjonen. 

3.  Når krisehåndteringsmyndigheten anvender broinstitusjonsverktøyet, skal den sikre at den samlede verdien av forpliktel-

sene som overføres til broinstitusjonen, ikke overstiger den samlede verdien av rettighetene og eiendelene som overføres fra 

institusjonen som krisehåndteres, eller som tilføres fra andre kilder. 

4.  Med forbehold for artikkel 37 nr. 7 skal eventuelle vederlag som betales av broinstitusjonen, tilfalle 

a)  eierne av aksjene eller eierinstrumentene, når overføringen til broinstitusjonen har skjedd ved at aksjer eller eier-

instrumenter utstedt av institusjonen som krisehåndteres, er overført fra eierne av aksjene eller instrumentene til 

broinstitusjonen, 

b)  institusjonen som krisehåndteres, når overføringen til broinstitusjonen har skjedd ved at noen av eller alle eiendelene eller 

forpliktelsene i institusjonen som krisehåndteres, er overført til broinstitusjonen.  
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5.  Når krisehåndteringsmyndigheten anvender broinstitusjonsverktøyet, kan den anvende overføringsfullmakten flere ganger 

for å foreta supplerende overføringer av aksjer eller andre eierinstrumenter utstedt av en institusjon som krisehåndteres, eller, 

alt etter omstendighetene, eiendeler, rettigheter eller forpliktelser i institusjonen som krisehåndteres. 

6.  Etter å ha anvendt broinstitusjonsverktøyet kan krisehåndteringsmyndigheten 

a)  tilbakeføre rettigheter, eiendeler eller forpliktelser fra broinstitusjonen til institusjonen som krisehåndteres, eller aksjene 

eller andre eierinstrumenter til deres opprinnelige eiere, samtidig som institusjonen som krisehåndteres eller de opprinnelige 

eierne er forpliktet til å ta tilbake slike eiendeler, rettigheter eller forpliktelser eller aksjer eller andre eierinstrumenter, 

forutsatt at vilkårene i fastsatt nr. 7 er oppfylt, 

b)  overføre aksjer eller andre eierinstrumenter eller eiendeler, rettigheter eller forpliktelser fra broinstitusjonen til en tredjepart. 

7.  Krisehåndteringsmyndighetene kan tilbakeføre aksjer eller andre eierinstrumenter, eller eiendeler, rettigheter eller 

forpliktelser fra broinstitusjonen under en av følgende omstendigheter: 

a)  Muligheten for en eventuell tilbakeføring av de aktuelle aksjene eller andre eierinstrumenter, eiendeler, rettigheter eller 

forpliktelser er uttrykkelig angitt i dokumentet som ligger til grunn for overføringen. 

b)  De aktuelle aksjene eller andre eierinstrumenter, eiendeler, rettigheter eller forpliktelser omfattes ikke av de klassene av 

aksjer eller andre eierinstrumenter, eiendeler, rettigheter eller forpliktelser som er angitt i dokumentet som ligger til grunn 

for overføringen, eller de oppfyller ikke vilkårene for overføring. 

En slik tilbakeføring kan skje i løpet av en periode og i samsvar med eventuelle andre vilkår som er angitt i dokumentet for det 

aktuelle formålet. 

8.  Overføringer mellom institusjonen som krisehåndteres, eller de opprinnelige eierne av aksjer eller andre eierinstrumenter 

på den ene side og broinstitusjonen på den annen, skal være omfattet av beskyttelsestiltakene nevnt i avdeling IV kapittel VII. 

9.  I forbindelse med retten til å yte tjenester eller til å etablere seg i en annen medlemsstat i samsvar med direktiv 

2013/36/EU eller direktiv 2014/65/EU skal en broinstitusjon anses som en videreføring av institusjonen som krisehåndteres, og 

kan fortsette å utøve enhver rett som denne institusjonen utøvde i forbindelse med de overførte eiendelene, rettighetene eller 

forpliktelsene. 

For andre formål kan krisehåndteringsmyndighetene kreve at en broinstitusjon skal anses som en videreføring av institusjonen 

som krisehåndteres, og skal kunne fortsette å utøve enhver rett som denne institusjonen utøvde i forbindelse med de overførte 

eiendelene, rettighetene eller forpliktelsene. 

10.  Medlemsstatene skal sikre at broinstitusjonen kan fortsette å benytte retten til medlemskap i og til tilgang til betalings-, 

clearing- og oppgjørssystemer, børser, erstatningsordninger for investorer og innskuddsgarantiordninger for institusjonen som 

krisehåndteres, forutsatt at den oppfyller kriteriene for medlemskap og deltakelse i slike systemer. 

Uten hensyn til første ledd skal medlemsstatene sikre at 

a)  tilgang ikke nektes på grunn av at broinstitusjonen ikke har en kredittvurdering fra et kredittvurderingsbyrå, eller at denne 

kredittvurderingen viser manglende oppnåelse av nivåene som kreves for å få tilgang til systemene nevnt i første ledd,  
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b)  dersom broinstitusjonen ikke oppfyller kriteriene for medlemskap eller deltakelse i et betalings-, clearing- eller oppgjørs-

system, en børs, en erstatningsordning for investorer eller en innskuddsgarantiordning, utøves rettighetene nevnt i første 

ledd i en periode på høyst 24 måneder, som fastsettes av krisehåndteringsmyndigheten og kan forlenges av denne på 

anmodning fra broinstitusjonen. 

11.  Med forbehold for avdeling IV kapittel VII skal aksjeeiere eller kreditorer i institusjonen som krisehåndteres, og andre 

tredjeparter hvis eiendeler, rettigheter eller forpliktelser ikke overføres til broinstitusjonen, ikke ha noen rettigheter til eller i 

tilknytning til de eiendelene, rettighetene eller forpliktelsene som overføres til broinstitusjonen, dens ledelsesorgan eller dens 

øverste ledelse. 

12.  Broinstitusjonens mål skal ikke innebære plikter eller ansvar overfor aksjeeierne eller kreditorene i institusjonen som 

krisehåndteres, og ledelsesorganet eller den øverste ledelsen skal ikke ha noe ansvar overfor aksjeeierne eller kreditorene som 

følge av handlinger og utelatelser i forbindelse med utførelsen av dets/dens oppgaver, med mindre tiltaket eller utelatelsen 

innebærer grov uaktsomhet eller grov forsømmelse i henhold til nasjonal rett som direkte berører aksjeeiernes eller kreditorenes 

rettigheter. 

Medlemsstatene kan ytterligere begrense ansvaret til en broinstitusjon og dens ledelsesorgan eller øverste ledelse i henhold til 

nasjonal rett for handlinger og utelatelser i forbindelse med utførelsen av deres oppgaver. 

Artikkel 41 

Broinstitusjonens virksomhet 

1.  Medlemsstatene skal sikre at en broinstitusjon drives i samsvar med følgende krav: 

a)  Innholdet i broinstitusjonens stiftelsesdokumenter skal godkjennes av krisehåndteringsmyndigheten. 

b)  Krisehåndteringsmyndigheten skal, avhengig av broinstitusjonens eierstruktur, utpeke eller godkjenne broinstitusjonens 

ledelsesorgan. 

c)  Krisehåndteringsmyndigheten skal godkjenne vederlaget til ledelsesorganets medlemmer og fastsette egnede ansvars-

områder for dem. 

d)  Krisehåndteringsmyndigheten skal godkjenne broinstitusjonens strategi og risikoprofil. 

e)  Broinstitusjonen skal godkjennes i samsvar med direktiv 2013/36/EU eller 2014/65/EU, alt etter hva som er relevant, og ha 

den nødvendige tillatelsen i henhold til gjeldende nasjonal rett til å utøve den virksomheten eller yte de tjenestene den 

erverver gjennom en overføring foretatt i henhold til artikkel 63 i dette direktiv. 

f)  Broinstitusjonen skal overholde kravene i og er omfattet av tilsyn i samsvar med forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 

2013/36/EU og 2014/65/EU, alt etter hva som er relevant. 

g)  Broinstitusjonens virksomhet skal være i samsvar med Unionens statsstøtteregler, og krisehåndteringsmyndigheten kan 

fastsette tilsvarende begrensninger for denne virksomheten. 

Uten hensyn til bestemmelsene nevnt i første ledd bokstav e) og f) kan broinstitusjonen, dersom det er nødvendig for å nå 

krisehåndteringsmålene, etableres og få tillatelse uten at den er i samsvar med direktiv 2013/36/EU eller 2014/65/EU i en kort 

periode etter oppstart. I så fall skal krisehåndteringsmyndigheten framlegge for vedkommende myndighet en anmodning for 

dette formålet. Dersom vedkommende myndighet beslutter å gi en slik tillatelse, skal den angi i hvilken periode broinsti-

tusjonen er unntatt fra å oppfylle kravene i nevnte direktiver.  
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2.  Broinstitusjonens ledelse skal, med forbehold for eventuelle begrensninger som er pålagt i henhold til Unionens eller 

medlemsstatenes konkurranseregler, drive broinstitusjonen med sikte på å opprettholde tilgang til kritiske funksjoner og selge 

institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), dens eiendeler, rettigheter eller forpliktelser til én eller 

flere kjøpere i privat sektor, når vilkårene er egnede, og innen tidsperioden angitt i nr. 4 i denne artikkel eller eventuelt nr. 6 i 

denne artikkel. 

3.  Krisehåndteringsmyndigheten skal treffe beslutning om at broinstitusjonen ikke lenger er en broinstitusjon i henhold til 

artikkel 40 nr. 2 i følgende tilfeller, alt etter hva som inntreffer først: 

a)  Broinstitusjonen fusjonerer med et annet foretak. 

b)  Broinstitusjonen oppfyller ikke lenger kravene i artikkel 40 nr. 2. 

c)  Alle eller nesten alle broinstitusjonens eiendeler, rettigheter eller forpliktelser selges til en tredjepart. 

d)  Tidsperioden angitt i nr. 5 eller eventuelt nr. 6 utløper. 

e)  Broinstitusjonens eiendeler avvikles fullstendig, og dens forpliktelser innfris fullt ut. 

4.  I tilfeller der krisehåndteringsmyndigheten forsøker å selge broinstitusjonen eller dens eiendeler, rettigheter eller 

forpliktelser, skal medlemsstatene sikre at broinstitusjonen eller de relevante eiendelene eller forpliktelsene markedsføres på en 

åpen og gjennomsiktig måte, at salget ikke gir et vesentlig uriktig bilde av dem, og at salget ikke i utilbørlig grad begunstiger 

eller forskjellsbehandler potensielle kjøpere. 

Ethvert slikt salg skal skje på kommersielle vilkår, idet det tas hensyn til omstendighetene og i samsvar med Unionens 

statsstøtteregler. 

5.  Dersom ingen av tilfellene nevnt i nr. 3 bokstav a)–c) og e) inntreffer, skal krisehåndteringsmyndigheten avslutte 

broinstitusjonens virksomhet snarest mulig og under alle omstendigheter to år etter at den siste overføringen fra en institusjon 

som krisehåndteres, ble foretatt ved hjelp av broinstitusjonsverktøyet. 

6.  Krisehåndteringsmyndigheten kan forlenge tidsperioden nevnt i nr. 5 med én eller flere ytterligere perioder på ett år, 

dersom en slik forlengelse 

a)  fremmer resultatene nevnt i nr. 3 bokstav a)–c) eller e), eller 

b)  er nødvendig for å sikre at grunnleggende banktjenester eller finansielle tjenester opprettholdes. 

7.  En beslutning fra krisehåndteringsmyndigheten om å forlenge tidsperioden nevnt i nr. 5 skal begrunnes og inneholde en 

detaljert vurdering av situasjonen, herunder av markedsvilkårene og -utsiktene, som viser at en forlengelse er berettiget. 

8.  Dersom en broinstitusjons virksomhet avsluttes under omstendighetene nevnt i nr. 3 bokstav c) eller d), skal broinsti-

tusjonen avvikles gjennom ordinær insolvensbehandling. 

Et eventuelt proveny som følge av at broinstitusjonens virksomhet avsluttes, skal med forbehold for artikkel 37 nr. 7 tilfalle 

aksjeeierne i broinstitusjonen.  
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9.  Dersom en broinstitusjon anvendes for å overføre eiendeler og forpliktelser i flere enn én institusjon som krisehåndteres, 

skal forpliktelsen nevnt i nr. 8 gjelde de eiendelene og forpliktelsene som overføres fra de enkelte institusjonene som 

krisehåndteres, og ikke broinstitusjonen som sådan. 

Avsn i t t  4  

Ver ktø y et  f or  de l i ng  a v  e i e nde l er  

Artikkel 42 

Verktøy for deling av eiendeler 

1.  Med sikte på anvendelsen av verktøyet for deling av eiendeler skal medlemsstatene sikre at krisehåndteringsmyndighetene 

har fullmakt til å overføre eiendeler, rettigheter eller forpliktelser i en institusjon som krisehåndteres, eller i en broinstitusjon, til 

én eller flere kapitalforvaltningsenheter. 

Med forbehold for artikkel 85 kan overføringen nevnt i første ledd skje uten at det kreves samtykke fra aksjeeierne i 

institusjonene som krisehåndteres, eller fra annen tredjepart enn broinstitusjonen, og uten at det kreves overholdelse av krav til 

framgangsmåte i henhold til selskaps- eller verdipapirlovgivning. 

2.  Ved anvendelsen av verktøyet for deling av eiendeler skal en kapitalforvaltningsenhet være en juridisk person som 

oppfyller følgende vilkår: 

a)  Den eies helt eller delvis av én eller flere offentlige myndigheter, herunder eventuelt krisehåndteringsmyndigheten eller 

ordningen for krisehåndteringsfinansiering, og kontrolleres av krisehåndteringsmyndigheten. 

b)  Den er opprettet med sikte på å motta noen av eller alle eiendelene, rettighetene og forpliktelsene i én eller flere 

institusjoner som krisehåndteres, eller en broinstitusjon. 

3.  Kapitalforvaltningsenheten skal forvalte eiendelene som er overført til den, med sikte på å øke deres verdi mest mulig 

gjennom et senere salg eller en ordnet avvikling. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at en kapitalforvaltningsenhet drives i samsvar med følgende bestemmelser: 

a)  Innholdet i kapitalforvaltningsenhetens stiftelsesdokumenter skal godkjennes av krisehåndteringsmyndigheten. 

b)  Krisehåndteringsmyndigheten skal, avhengig av kapitalforvaltningsenhetens eierstruktur, utpeke eller godkjenne kapitalfor-

valtningsenhetens ledelsesorgan. 

c)  Krisehåndteringsmyndigheten skal godkjenne vederlaget til ledelsesorganets medlemmer og fastsette egnede ansvars-

områder for dem. 

d)  Krisehåndteringsmyndigheten skal godkjenne kapitalforvaltningsenhetens strategi og risikoprofil. 

5.  Krisehåndteringsmyndighetene kan anvende fullmaktene angitt i nr. 1 til å overføre eiendeler, rettigheter eller forpliktelser 

bare dersom 

a)  situasjonen på det særskilte markedet for de aktuelle eiendelene er av en slik art at en avvikling av eiendelene gjennom 

ordinær insolvensbehandling kunne få en negativ innvirkning på ett eller flere finansmarkeder, 

b)  overføringen er nødvendig for å sikre at institusjonen som krisehåndteres, eller broinstitusjonen skal fungere tilfreds-

stillende, eller 

c)  overføringen er nødvendig for å oppnå størst mulig proveny fra avviklingen.  
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6.  Når krisehåndteringsmyndighetene anvender verktøyet for deling av eiendeler, skal de fastsette vederlaget for over-

føringen av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene til kapitalforvaltningsenheten i samsvar med prinsippene fastsatt i artikkel 

36 og i samsvar med Unionens statsstøtteregler. Dette nummer er ikke til hinder for at vederlaget kan ha en nominell eller 

negativ verdi. 

7.  Med forbehold for artikkel 37 nr. 7 skal ethvert vederlag som betales av kapitalforvaltningsenheten for eiendeler, 

rettigheter eller forpliktelser som er ervervet direkte fra institusjonen som krisehåndteres, tilfalle institusjonen som 

krisehåndteres. Vederlag kan betales i form av gjeld utstedt av kapitalforvaltningsenheten. 

8.  Etter at broinstitusjonsverktøyet er anvendt, kan en kapitalforvaltningsenhet erverve eiendeler, rettigheter eller 

forpliktelser fra broinstitusjonen. 

9.  Krisehåndteringsmyndigheter kan foreta flere overføringer av eiendeler, rettigheter eller forpliktelser fra institusjonen som 

krisehåndteres, til én eller flere kapitalforvaltningsenheter, og tilbakeføre eiendeler, rettigheter eller forpliktelser fra én eller 

flere kapitalforvaltningsenheter til institusjonen som krisehåndteres, forutsatt at vilkårene angitt i nr. 10 er oppfylt. 

Institusjonen som krisehåndteres, skal være forpliktet til å ta tilbake slike eiendeler, rettigheter eller forpliktelser. 

10.  Krisehåndteringsmyndighetene kan tilbakeføre rettigheter, eiendeler eller forpliktelser fra kapitalforvaltningsenheten til 

institusjonen som krisehåndteres, dersom en av følgende omstendigheter foreligger: 

a)  Muligheten for en eventuell tilbakeføring av de aktuelle rettighetene, eiendelene eller forpliktelsene er uttrykkelig angitt i 

dokumentet som ligger til grunn for overføringen. 

b)  De aktuelle rettighetene, eiendelene eller forpliktelsene omfattes ikke av de klassene av rettigheter, eiendeler eller 

forpliktelser som er angitt i dokumentet som ligger til grunn for overføringen. 

I begge tilfellene nevnt i bokstav a) og b) kan tilbakeføringen skje i løpet av en periode som er fastsatt i dokumentet, og i 

samsvar med eventuelle andre vilkår som angis der for det aktuelle formålet. 

11.  Overføringer mellom institusjonen som krisehåndteres, og kapitalforvaltningsenheten skal være omfattet av beskyttelses-

tiltakene i forbindelse med delvis overføring av eiendom som angitt i avdeling IV kapittel VII. 

12.  Med forbehold for avdeling IV kapittel VII skal aksjeeiere eller kreditorer i institusjonen som krisehåndteres, og andre 

tredjeparter hvis eiendeler, rettigheter eller forpliktelser ikke overføres til kapitalforvaltningsenheten, ikke ha noen rettigheter til 

eller i tilknytning til de eiendelene, rettighetene eller forpliktelsene som overføres til kapitalforvaltningsenheten eller dens 

ledelsesorgan eller øverste ledelse. 

13.  Målene for en kapitalforvaltningsenhet skal ikke innebære plikter eller ansvar overfor aksjeeierne eller kreditorene i 

institusjonen som krisehåndteres, og ledelsesorganet eller den øverste ledelsen skal ikke ha noe ansvar overfor aksjeeierne eller 

kreditorene som følge av handlinger og utelatelser i forbindelse med utførelsen av dets/dens oppgaver, med mindre tiltaket eller 

utelatelsen innebærer grov uaktsomhet eller grov forsømmelse i henhold til nasjonal rett som direkte berører aksjeeiernes eller 

kreditorenes rettigheter. 

Medlemsstatene kan ytterligere begrense ansvaret til en kapitalforvaltningsenhet og dens ledelsesorgan eller øverste ledelse i 

henhold til nasjonal rett for handlinger og utelatelser i forbindelse med utførelsen av deres oppgaver.  
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14.  EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for å fremme 

tilnærming av tilsyns- og krisehåndteringspraksiser med hensyn til konstateringen av når, i samsvar med nr. 5 i denne artikkel, 

en avvikling av eiendelene eller forpliktelsene gjennom ordinær insolvensbehandling kunne få negative konsekvenser for ett 

eller flere finansmarkeder. 

Avsn i t t  5  

Det  i nte r ne  t a ps de kn i ng s ve r ktø y et  

U n d er a v s n i t t  1  

D e t  i n t e r n e  t a p s d e kn i n g s v e r kt ø y e t s  f o r må l  o g  a n v e n d e l s e s o mr å d e  

Artikkel 43 

Det interne tapsdekningsverktøyet 

1.  Med sikte på anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet skal medlemsstatene sikre at krisehåndte-

ringsmyndighetene har de krisehåndteringsfullmaktene som er angitt i artikkel 63 nr. 1. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene kan anvende det interne tapsdekningsverktøyet for å nå de 

krisehåndteringsmålene som er angitt i artikkel 31, i samsvar med prinsippene for krisehåndtering angitt i artikkel 34, for et av 

følgende formål: 

a)  For å rekapitalisere en institusjon eller et foretak som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i dette direktiv, og 

som oppfyller vilkårene for krisehåndtering, i tilstrekkelig omfang til å gjenopprette dens/dets evne til å oppfylle vilkårene 

for godkjenning (i det omfanget disse vilkårene får anvendelse på foretaket) og til fortsatt å utøve virksomhet som det har 

tillatelse til i henhold til direktiv 2013/36/EU eller direktiv 2014/65/EU, dersom foretaket er godkjent i henhold til nevnte 

direktiver, og evnen til å opprettholde tilstrekkelig tillit i markedet til institusjonen eller foretaket. 

b)  For å konvertere til egenkapital eller redusere hovedstolen for fordrings- eller gjeldsinstrumenter som overføres 

i)  til en broinstitusjon med sikte på å tilføre denne kapital, eller 

ii)  gjennom verktøyet for virksomhetssalg eller verktøyet for deling av eiendeler. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene anvender det interne tapsdekningsverktøyet for formålet 

nevnt i nr. 2 bokstav a) i denne artikkel bare dersom det er sannsynlig at anvendelsen av dette verktøyet sammen med andre 

relevante tiltak, herunder tiltak som gjennomføres i samsvar med virksomhetsomorganiseringsplanen som kreves i artikkel 52, i 

tillegg til å oppfylle de relevante krisehåndteringsmålene, vil gjenopprette den finansielle soliditeten og den langsiktige 

levedyktigheten til institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

Dersom vilkårene i første ledd ikke er oppfylt, skal medlemsstatene sikre at krisehåndteringsmyndighetene kan anvende et av 

krisehåndteringsverktøyene nevnt i artikkel 37 nr. 3 bokstav a)–c) og det interne tapsdekningsverktøyet nevnt i nr. 2 bokstav b) 

i denne artikkel. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene kan anvende det interne tapsdekningsverktøyet på alle 

institusjoner eller foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), samtidig som de tar hensyn til den berørte institusjonens 

eller foretakets juridiske form, eller de kan endre den juridiske formen. 

Artikkel 44 

Det interne tapsdekningsverktøyets anvendelsesområde 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det interne tapsdekningsverktøyet kan anvendes på alle forpliktelser i en institusjon eller et 

foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), som ikke er utelukket fra dette verktøyets anvendelsesområde i henhold til 

nr. 2 eller 3 i denne artikkel.  
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2.  Krisehåndteringsmyndighetene skal ikke anvende sine nedskrivnings- eller konverteringsfullmakter med hensyn til 

følgende forpliktelser når de er omfattet av en medlemsstats eller tredjestats lovgivning: 

a)  Dekkede innskudd. 

b)  Sikrede forpliktelser, herunder obligasjoner med fortrinnsrett og forpliktelser i form av finansielle instrumenter, som 

anvendes til sikringsformål som utgjør en integrert del av fordringsmassen, og som i henhold til nasjonal rett er sikret på 

tilsvarende måte som obligasjoner med fortrinnsrett. 

c)  Enhver forpliktelse som oppstår som følge av at institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i 

dette direktiv innehar kunders eiendeler eller penger, herunder kunders eiendeler eller penger som innehas av eller på vegne 

av investeringsforetak som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF eller AIF-er som definert i artikkel 4 nr. 1 

bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(1), forutsatt at en slik kunde er beskyttet i henhold til gjeldende 

insolvenslovgivning. 

d)  Enhver forpliktelse som oppstår som følge av et tillitsforhold mellom institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 

bokstav b), c) eller d) (som forvalter) og en annen person (som mottaker), forutsatt at en slik mottaker er beskyttet i henhold 

til gjeldende insolvenslovgivning eller sivilrettslige bestemmelser. 

e)  Forpliktelser overfor institusjoner, unntatt foretak som er en del av samme konsern, med en opprinnelig løpetid på mindre 

enn sju dager. 

f)  Forpliktelser med en gjenværende løpetid på under sju dager, overfor systemer eller systemansvarlige som er utpekt i 

samsvar med direktiv 98/26/EF, eller overfor deres deltakere, og som følge av deltakelse i et slikt system. 

g)  En forpliktelse overfor noen av følgende: 

i)  En arbeidstaker i forbindelse med opptjent lønn, pensjonsytelser eller annen fast godtgjøring, unntatt den variable 

delen av godtgjøringen som ikke er omfattet av tariffavtaler. 

ii)  En kreditor i kommersiell sektor eller handelssektoren som følge av levering til institusjonen eller foretaket nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) av varer eller tjenester som er avgjørende for den daglige driften av virk-

somheten, herunder informasjonsteknologitjenester, forsyningstjenester og leie, forvaltning og vedlikehold av lokaler. 

iii)  Skatte- og trygdemyndigheter, forutsatt at disse forpliktelsene har forrang i henhold til gjeldende lovgivning. 

iv)  Innskuddsgarantiordninger som følge av bidrag som skal betales i samsvar med direktiv 2014/49/EU. 

Første ledd bokstav g) i) får ikke anvendelse på den variable delen av godtgjøringen for risikotakere som påtar seg betydelig 

risiko som omhandlet i artikkel 92 nr. 2 i direktiv 2013/36/EU. 

Medlemsstatene skal sikre at alle sikrede eiendeler i tilknytning til obligasjoner med fortrinnsrett i en fordringsmasse forblir 

uberørte, holdes atskilt og får tilstrekkelige midler. Verken dette kravet eller bokstav b) i første ledd skal hindre at krisehåndte-

ringsmyndighetene ved behov kan anvende sine fullmakter i forbindelse med en del av en sikret forpliktelse eller en forpliktelse 

som det er stilt sikkerhet for, til en verdi som overstiger verdien av eiendelene, pantet, panteretten eller sikkerheten som 

forpliktelsen er sikret gjennom.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 



18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/437 

 

Første ledd bokstav a) skal ikke være til hinder for at krisehåndteringsmyndigheter ved behov kan anvende disse fullmaktene 

med hensyn til innskuddsbeløp som overstiger det dekningsnivået som er fastsatt i artikkel 6 i direktiv 2014/49/EU. 

Med forbehold for bestemmelsene om store eksponeringer i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU skal 

medlemsstatene, for å gjøre det mulig å krisehåndtere institusjoner og konserner, sikre at krisehåndteringsmyndighetene i 

samsvar med artikkel 17 nr. 5 bokstav b) i dette direktiv begrenser omfanget av andre institusjoners forpliktelser som kan bli 

omfattet av et internt tapsdekningsverktøy, unntatt forpliktelser som innehas av foretak som er en del av samme konsern. 

3.  Når det interne tapsdekningsverktøyet anvendes, kan krisehåndteringsmyndigheten i unntakstilfeller helt eller delvis 

utelukke visse forpliktelser fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsfullmaktene i følgende tilfeller: 

a)  Når det, til tross for krisehåndteringsmyndighetens innsats i god tro, ikke er mulig å anvende intern tapsdekning for 

forpliktelsen innen rimelig tid. 

b)  Når utelukkelsen er strengt nødvendig og rimelig for å sikre at kritiske funksjoner og hovedforretningsområder opprett-

holdes på en slik måte at institusjonen som krisehåndteres, kan fortsette sin viktigste virksomhet og sine viktigste tjenester 

og transaksjoner. 

c)  Når utelukkelsen er strengt nødvendig og rimelig for å unngå omfattende spredningsvirkninger, særlig med hensyn til 

kvalifiserte innskudd fra fysiske personer og svært små, små og mellomstore bedrifter, som ville medføre alvorlige 

forstyrrelser av finansmarkedenes virkemåte, herunder finansmarkedenes infrastrukturer, på en måte som ville medføre 

alvorlige forstyrrelser i en medlemsstats eller i Unionens økonomi. 

d)  Når anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet på disse forpliktelsene ville medføre et så stort verditap at andre 

kreditorers tap ville bli større enn dersom disse forpliktelsene var utelukket fra intern tapsdekning. 

Dersom en krisehåndteringsmyndighet beslutter helt eller delvis å utelukke en kvalifisert forpliktelse eller en kategori av 

kvalifiserte forpliktelser i henhold til dette nummer, kan omfanget av nedskrivningen eller konverteringen for andre kvalifiserte 

forpliktelser økes for å ta hensyn til slike utelukkelser, forutsatt at omfanget av nedskrivningen og konverteringen som foretas 

for andre kvalifiserte forpliktelser, er i samsvar med prinsippet i artikkel 34 nr. 1 bokstav g). 

4.  Dersom en krisehåndteringsmyndighet beslutter helt eller delvis å utelukke en kvalifisert forpliktelse eller en kategori av 

kvalifiserte forpliktelser i henhold til denne artikkel, og de tapene som skulle ha vært dekket av disse forpliktelsene, ikke er fullt 

ut overført til andre kreditorer, kan ordningen for krisehåndteringsfinansiering gi et bidrag til institusjonen som krisehåndteres, 

slik at denne kan gjøre et eller begge av følgende: 

a)  Dekke eventuelle tap som ikke er dekket av kvalifiserte forpliktelser, og gjenopprette netto andelsverdi av institusjonen som 

krisehåndteres, til null i samsvar med nr. 46 nr. 1 bokstav a). 

b)  Kjøpe aksjer eller andre eierinstrumenter eller kapitalinstrumenter i institusjonen som krisehåndteres, for å rekapitalisere 

institusjonen i samsvar med artikkel 46 nr. 1 bokstav b). 

5.  Ordningen for krisehåndteringsfinansiering kan gi et bidrag som nevnt i nr. 4 bare dersom 

a)  det er gitt et bidrag til tapsdekning og rekapitalisering tilsvarende et beløp på minst 8 % av de samlede forpliktelsene, 

herunder ansvarlig kapital i institusjonen som krisehåndteres, målt på tidspunktet for krisehåndteringstiltaket i samsvar med 

verdsettingen fastsatt i artikkel 36, av aksjeeiere og innehavere av andre eierinstrumenter, innehavere av relevante kapital-

instrumenter og andre kvalifiserte forpliktelser gjennom nedskrivning, konvertering eller på annen måte, og  
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b)  bidraget fra ordningen for krisehåndteringsfinansiering ikke overstiger 5 % av de samlede forpliktelsene, herunder ansvarlig 

kapital i institusjonen som krisehåndteres, målt på tidspunktet for krisehåndteringstiltaket i samsvar med verdsettingen som 

er omhandlet i artikkel 36. 

6.  Bidraget fra ordningen for krisehåndteringsfinansiering nevnt i nr. 4 kan finansieres med 

a)  det beløpet som er tilgjengelig for ordningen for krisehåndteringsfinansiering, og som er skaffet gjennom bidrag fra 

institusjoner og unionsfilialer i samsvar med artikkel 100 nr. 6 og artikkel 103, 

b)  det beløpet som kan skaffes gjennom etterhåndsbidrag i samsvar med artikkel 104 innen tre år, og 

c)  beløp som er skaffet fra alternative finansieringskilder i samsvar med artikkel 105, dersom beløpene nevnt i bokstav a) og 

b) i dette nummer ikke er tilstrekkelige. 

7.  Under særlige omstendigheter kan krisehåndteringsmyndigheten forsøke å skaffe midler fra alternative finansieringskilder 

etter at 

a)  grensen på 5 % som er angitt i nr. 5 bokstav b), er nådd, og 

b)  alle usikrede, uprioriterte forpliktelser, unntatt kvalifiserte innskudd, er fullt ut nedskrevet eller konvertert. 

Når vilkårene i første ledd er oppfylt, kan ordningen for krisehåndteringsfinansiering alternativt eller i tillegg gi et bidrag fra 

ubrukte midler som er skaffet gjennom forhåndsbidrag i samsvar med artikkel 100 nr. 6 og artikkel 103. 

8.  Som unntak fra nr. 5 bokstav a) kan ordningen for krisehåndteringsfinansiering også gi et bidrag som nevnt i nr. 4, 

forutsatt at 

a)  bidraget til tapsdekning og rekapitalisering nevnt i nr. 5 bokstav a) tilsvarer et beløp på minst 20 % av den berørte 

institusjonens risikovektede eiendeler, 

b)  den berørte medlemsstatens ordning for krisehåndteringsfinansiering, gjennom forhåndsbidrag (unntatt bidrag til en 

innskuddsgarantiordning) som er skaffet i samsvar med artikkel 100 nr. 6 og artikkel 103, har tilgang til et beløp på minst 3 

% av de dekkede innskuddene for alle kredittinstitusjoner som er godkjent på medlemsstatens område, og 

c)  verdien av den berørte institusjonens eiendeler er lavere enn 900 milliarder euro på konsolidert grunnlag. 

9.  Når krisehåndteringsmyndigheter utøver skjønn i henhold til nr. 3, skal de ta behørig hensyn til 

a)  prinsippet om at tap først bør bæres av aksjeeierne, og deretter som hovedregel av kreditorene i institusjonen som 

krisehåndteres, i prioritert rekkefølge, 

b)  hvor stor tapsdekningskapasitet som ville gjenstå i institusjonen som krisehåndteres, dersom forpliktelsen eller kategorien 

av forpliktelser ble utelukket, og 

c)  behovet for å beholde tilstrekkelige midler til krisehåndteringsfinansiering.  
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10.  Utelukkelser i henhold til nr. 3 kan foretas enten for fullstendig å utelukke en forpliktelse fra nedskrivning eller for å 

begrense omfanget av nedskrivningen for denne forpliktelsen. 

11.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for nærmere å angi under 

hvilke omstendigheter utelukkelse er nødvendig for å nå målene angitt i nr. 3 i denne artikkel. 

12.  Før krisehåndteringsmyndigheten benytter muligheten til å utelukke en forpliktelse i henhold til nr. 3, skal den underrette 

Kommisjonen. Dersom utelukkelsen krever et bidrag fra ordningen for krisehåndteringsfinansiering eller en alternativ finansie-

ringskilde i henhold til nr. 4–8, kan Kommisjonen senest 24 timer etter at den har mottatt en slik melding, eller med 

krisehåndteringsmyndighetens samtykke innen en lengre frist, forby eller kreve endringer av den foreslåtte utelukkelsen dersom 

kravene i denne artikkel og i delegerte rettsakter ikke er oppfylt, for å beskytte det indre markeds integritet. Dette berører ikke 

Kommisjonens anvendelse av Unionens statsstøtteregler. 

U n d er a v s n i t t  2  

M i n s t e kr a v  t i l  a n s v a r l i g  ka p i t a l  o g  kv a l i f i s e r t e  f o r p l ikt e l s e r  

Artikkel 45 

Anvendelse av minstekravet 

1.  Medlemsstatene skal sikre at institusjonene til enhver tid oppfyller et minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserte 

forpliktelser. Minstekravet skal beregnes som beløpet for ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser uttrykt som en 

prosentandel av institusjonens samlede forpliktelser og ansvarlige kapital. 

Ved anvendelsen av første ledd skal derivatforpliktelser medregnes i de samlede forpliktelsene, forutsatt at motparters 

avregningsrett anerkjennes fullt ut. 

2.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for nærmere å angi vurderingskriteriene som er nevnt i nr. 6 

bokstav a)–f), og som, for hver institusjon, skal ligge til grunn for fastsettelsen av et minstekrav til ansvarlig kapital og 

kvalifiserte forpliktelser, herunder uprioritert gjeld og prioritert usikret gjeld med restløpetid på minst tolv måneder som er 

gjenstand for fullmakten til å anvende intern tapsdekning, og forpliktelser som kan anses som ansvarlig kapital. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Medlemsstatene kan fastsette ytterligere kriterier som skal ligge til grunn for fastsettelsen av minstekravet til ansvarlig kapital 

og kvalifiserte forpliktelser. 

3.  Uten hensyn til nr. 1 skal krisehåndteringssmyndighetene unnta kredittforeninger som finansieres med obligasjoner med 

fortrinnsrett, og som i samsvar med nasjonal rett ikke kan motta innskudd, fra kravet om at de til enhver tid skal oppfylle 

minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser, når 

a) disse institusjonene vil bli avviklet gjennom nasjonal insolvensbehandling eller andre typer framgangsmåter som 

gjennomføres i samsvar med artikkel 38, 40 eller 42 i dette direktiv, og som gjelder for disse institusjonene, og 

b) en slik nasjonal insolvensbehandling eller andre typer framgangsmåter vil sikre at disse institusjonenes kreditorer, herunder 

innehavere av obligasjoner med fortrinnsrett, dersom det er relevant, vil bære tapet på en måte som er i tråd med 

krisehåndteringsmålene.  
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4.  Kvalifiserte forpliktelser skal inngå i beløpet for ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser nevnt i nr. 1 bare dersom de 

oppfyller følgende vilkår: 

a) Instrumentet er utstedt og fullt innbetalt. 

b) Forpliktelsen er ikke en forpliktelse overfor institusjonen, og institusjonen har ikke stilt noen sikkerhet eller garanti for 

forpliktelsen. 

c) Kjøpet av instrumentet er ikke direkte eller indirekte finansiert av institusjonen. 

d) Forpliktelsen har en gjenværende løpetid på minst ett år. 

e) Forpliktelsen stammer ikke fra et derivat. 

f) Forpliktelsen stammer ikke fra et innskudd som har forrang i det nasjonale insolvenshierarkiet i samsvar med artikkel 108. 

Ved anvendelsen av bokstav d) skal utløpsdatoen for en forpliktelse, dersom forpliktelsen gir eieren rett til tilbakebetaling på et 

tidligere tidspunkt, være den første dagen en slik rett oppstår. 

5.  Dersom en forpliktelse er omfattet av en tredjestats lovgivning, kan krisehåndteringsmyndighetene kreve at institusjonen 

skal vise at enhver beslutning fra en krisehåndteringsmyndighet om å nedskrive eller konvertere denne forpliktelsen, vil tre i 

kraft i henhold til lovgivningen i vedkommende tredjestat, idet det tas hensyn til vilkårene i kontrakten som gjelder 

forpliktelsen, internasjonale avtaler om anerkjennelse av framgangsmåter for krisehåndtering og andre relevante spørsmål. 

Dersom krisehåndteringsmyndigheten ikke er overbevist om at en beslutning vil tre i kraft i henhold til lovgivningen i 

vedkommende tredjestat, skal forpliktelsen ikke medregnes i minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser. 

6.  Minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser for hver institusjon i henhold til nr. 1 skal fastsettes av 

krisehåndteringsmyndigheten etter samråd med vedkommende myndighet på grunnlag av minst følgende kriterier: 

a)  Behovet for å sikre at institusjonen kan krisehåndteres ved anvendelse av krisehåndteringsverktøyene, herunder ved behov 

det interne tapsdekningsverktøyet, på en slik måte at krisehåndteringsmålene nås. 

b)  Behovet for i egnede tilfeller å sikre at institusjonen har tilstrekkelige kvalifiserte forpliktelser til, dersom det interne 

tapsdekningsverktøyet anvendes, å sikre at tapene kan dekkes og institusjonens rene kjernekapitaldekning kan gjenopprettes 

til et nivå som er nødvendig for at det fortsatt skal kunne oppfylle vilkårene for tillatelse og utøve virksomhet som den har 

tillatelse til i henhold til direktiv 2013/36/EU eller direktiv 2014/65/EU, og for å bevare en tilstrekkelig tillit i markedet til 

institusjonen eller foretaket. 

c)  Behovet for å sikre at institusjonen, dersom det i krisehåndteringsplanen forutses at visse kategorier av kvalifiserte 

forpliktelser kan utelukkes fra intern tapsdekning i henhold til artikkel 44 nr. 3, eller at visse kategorier av kvalifiserte 

forpliktelser kan overføres i sin helhet til en mottaker gjennom en delvis overføring, har tilstrekkelige andre kvalifiserte 

forpliktelser til å sikre at tap kan dekkes, og institusjonens rene kjernekapitaldekning kan gjenopprettes til et nivå som er 

nødvendig for at det fortsatt skal kunne oppfylle vilkårene for tillatelse og utøve virksomhet som den har tillatelse til i 

henhold til direktiv 2013/36/EU eller direktiv 2014/65/EU. 

d)  Institusjonens størrelse, forretningsmodell, finansieringsmodell og risikoprofil. 

e) I hvilket omfang innskuddsgarantiordningen kan bidra til å finansiere krisehåndteringen i samsvar med artikkel 109.  
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f)  I hvilket omfang institusjonens krise vil få negativ innvirkning på den finansielle stabiliteten, herunder gjennom sprednings-

virkninger for andre institusjoner på grunn av dens forbindelser med andre institusjoner eller med resten av finanssystemet. 

7.  Institusjonene skal oppfylle minstekravene i denne artikkel på individuelt grunnlag. 

En krisehåndteringsmyndighet kan etter samråd med en vedkommende myndighet beslutte at minstekravene i denne artikkel får 

anvendelse på et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

8.  Morforetak i Unionen skal, i tillegg til nr. 7, oppfylle minstekravene i denne artikkel på konsolidert grunnlag. 

Minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser på konsolidert nivå for et morforetak i Unionen skal fastsettes av 

konsernkrisehåndteringsmyndigheten etter samråd med den konsoliderende tilsynsmyndigheten i samsvar med nr. 9, på 

grunnlag av minst de kriteriene som er fastsatt i nr. 6, og av hvorvidt konsernets datterforetak i tredjestater skal krisehåndteres 

separat i henhold til krisehåndteringsplanen. 

9.  Konsernkrisehåndteringsmyndigheten og de krisehåndteringsmyndighetene som har ansvar for datterforetakene på 

individuelt grunnlag, skal gjøre det de kan for å treffe en felles beslutning om nivået for minstekravet som får anvendelse på 

konsolidert nivå. 

Den felles beslutningen skal være fullstendig begrunnet og skal oversendes til morforetaket i Unionen av konsernkrisehåndte-

ringsmyndigheten. 

Dersom en felles beslutning ikke foreligger innen fire måneder, skal konsernkrisehåndteringsmyndigheten treffe en beslutning 

om det konsoliderte minstekravet etter at den har tatt behørig hensyn til de berørte krisehåndteringsmyndighetenes vurdering av 

datterforetakene. Dersom en berørt krisehåndteringsmyndighet etter utløpet av firemånedersperioden har henvist saken til EBA 

i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal konsernkrisehåndteringsmyndigheten utsette sin beslutning og 

avvente en eventuell beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og skal treffe sin 

beslutning i samsvar med EBAs beslutning. Firemånedersperioden skal anses å utgjøre meglingsfasen i henhold til nevnte 

forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet av 

firemånedersperioden eller etter at det er truffet en felles beslutning. Dersom en beslutning fra EBA ikke foreligger innen én 

måned, får beslutningen fra konsernkrisehåndteringsmyndigheten anvendelse. 

Den felles beslutningen og, i mangel av en felles beslutning, konsernkrisehåndteringsmyndighetens beslutning skal være 

bindende for krisehåndteringsmyndighetene i de berørte medlemsstatene. 

Den felles beslutningen og enhver beslutning som treffes i mangel av en felles beslutning, skal regelmessig gjennomgås og, 

dersom det er relevant, ajourføres. 

10.  Krisehåndteringsmyndighetene skal fastsette det minstekravet som skal anvendes på konsernets datterforetak på 

individuelt grunnlag. Disse minstekravene skal fastsettes på et egnet nivå for datterforetaket, idet det tas hensyn til 

a) kriteriene angitt i nr. 6, særlig datterforetakets størrelse, forretningsmodell og risikoprofil, herunder dets ansvarlige kapital, og 

b) det konsoliderte kravet som er fastsatt for konsernet i henhold til nr. 9.  
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Konsernkrisehåndteringsmyndigheten og de krisehåndteringsmyndighetene som har ansvar for datterforetakene på individuelt 

grunnlag, skal gjøre det de kan for å treffe en felles beslutning om nivået for minstekravet som får anvendelse på hvert enkelt 

datterforetak på individuelt nivå. 

Den felles beslutningen skal være fullstendig begrunnet og skal oversendes til datterforetakene og til morinstitusjonen i 

Unionen av henholdsvis krisehåndteringsmyndigheten for datterforetakene og konsernkrisehåndteringsmyndigheten. 

Dersom en felles beslutning fra krisehåndteringsmyndighetene ikke foreligger innen en firemånedersperiode, skal de respektive 

krisehåndteringsmyndighetene for datterforetakene treffe en beslutning, idet det tas behørig hensyn til synspunktene og 

forbeholdene som konsernkrisehåndteringsmyndigheten har gitt uttrykk for. 

Dersom konsernkrisehåndteringsmyndigheten etter utløpet av firemånedersperioden har henvist saken til EBA i samsvar med 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010, skal de krisehåndteringsmyndighetene som har ansvar for datterforetakene på 

individuelt grunnlag, utsette sine beslutninger og avvente en eventuell beslutning som treffes av EBA i samsvar med artikkel 19 

nr. 3 i nevnte forordning, og skal treffe sine beslutninger i samsvar med EBAs beslutning. Firemånedersperioden skal anses å 

utgjøre meglingsfasen i henhold til nevnte forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken kan ikke henvises 

til EBA etter utløpet av firemånedersperioden eller etter at det er truffet en felles beslutning. Konsernkrisehåndte-

ringsmyndigheten skal ikke henvise saken til EBA for bindende megling i tilfeller der beløpet som er fastsatt av datterforetakets 

krisehåndteringsmyndighet, avviker med mindre enn ett prosentpoeng fra det beløpet på konsolidert nivå som er fastsatt i 

henhold til nr. 9 i denne artikkel. 

Dersom en beslutning fra EBA ikke foreligger innen én måned, får beslutningene fra datterforetakenes krisehåndte-

ringsmyndigheter anvendelse. 

Den felles beslutningen og beslutninger som treffes av datterforetakenes krisehåndteringsmyndigheter i mangel av en felles 

beslutning, skal være bindende for de berørte krisehåndteringsmyndighetene. 

Den felles beslutningen og enhver beslutning som treffes i mangel av en felles beslutning, skal regelmessig gjennomgås og, 

dersom det er relevant, ajourføres. 

11.  Konsernkrisehåndteringsmyndigheten kan gi fullt unntak fra anvendelsen av det individuelle minstekravet på en 

morinstitusjon i Unionen dersom 

a)  morinstitusjonen i Unionen på konsolidert grunnlag oppfyller minstekravet som er fastsatt i henhold til nr. 8, og 

b)  vedkommende myndighet for morinstitusjonen i Unionen har gitt fullt unntak fra anvendelsen av individuelle kapitalkrav på 

institusjonen i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

12.  Datterselskapets krisehåndteringsmyndighet kan gi fullt unntak fra anvendelsen av nr. 7 på det berørte datterforetaket 

dersom 

a)  både datterforetaket og dets morforetak har fått tillatelse og er omfattet av tilsyn i samme medlemsstat, 

b)  datterforetaket omfattes av tilsynet på konsolidert grunnlag med den institusjonen som er morforetaket, 

c)  konserninstitusjonen på høyeste nivå i datterforetakets medlemsstat oppfyller, dersom denne ikke er morinstitusjonen i 

Unionen, på delkonsolidert grunnlag minstekravet i henhold til nr. 7,  
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d)  det ikke foreligger noen nåværende eller forutsigbare vesentlige praktiske eller juridiske hindringer for at morforetaket raskt 

kan overføre ansvarlig kapital til eller tilbakebetale forpliktelser til datterforetaket, 

e)  morforetaket oppfyller enten vedkommende myndighets krav til forsvarlig ledelse av datterforetaket og har erklært, med 

vedkommende myndighets samtykke, at det garanterer for de forpliktelsene som datterforetaket har inngått, eller risikoen i 

datterforetaket er ubetydelig, 

f)  morforetakets framgangsmåter for risikovurdering, måling og kontroll omfatter datterforetaket, 

g)  morforetaket innehar mer enn 50 % av stemmerettene knyttet til aksjer i kapitalen til datterforetaket eller har rett til å utpeke 

eller avsette et flertall av medlemmene i datterforetakets ledelsesorgan, og 

h)  vedkommende myndighet for datterforetaket har gitt fullt unntak fra anvendelsen av individuelle kapitalkrav på 

datterforetaket i henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

13.  I beslutningene som treffes i samsvar med denne artikkel, kan det fastsettes at minstekravet til ansvarlig kapital og 

kvalifiserte forpliktelser delvis oppfylles på konsolidert eller individuelt nivå gjennom avtalefestede interne tapsdeknings-

instrumenter. 

14.  For at krisehåndteringsmyndigheten skal godkjenne et avtalefestet internt tapsdekningsinstrument i henhold til nr. 13, skal 

den være overbevist om at instrumentet 

a) omfatter et avtalevilkår som fastsetter at dersom krisehåndteringsmyndigheten beslutter å anvende det interne tapsdeknings-

verktøyet på denne institusjonen, skal instrumentet nedskrives eller konverteres i nødvendig omfang før andre kvalifiserte 

forpliktelser nedskrives eller konverteres, og 

b) er omfattet av en bindende avtale, et tilsagn eller en bestemmelse om underordning som innebærer at det gjennom ordinær 

insolvensbehandling er underordnet andre kvalifiserte forpliktelser og ikke kan tilbakebetales før andre samtidige 

utestående kvalifiserte forpliktelser er betalt. 

15.  Krisehåndteringsmyndighetene skal, samordnet med vedkommende myndigheter, kreve og kontrollere at institusjonene 

oppfyller minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser fastsatt i nr. 1 og, dersom det er relevant, kravet fastsatt i 

nr. 13, og skal treffe en eventuell beslutning i henhold til denne artikkel parallelt med utarbeidingen og opprettholdelsen av 

krisehåndteringsplaner. 

16.  Krisehåndteringsmyndighetene skal, samordnet med vedkommende myndigheter, underrette EBA om det minstekravet til 

ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser og, dersom det er relevant, om det kravet som er omhandlet i nr. 13, som er fastsatt 

for hver institusjon i deres jurisdiksjon. 

17.  ЕBA skal, samordnet med vedkommende myndigheter, utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å 

fastsette ensartede formater, maler og definisjoner med sikte på krisehåndteringsmyndigheters identifisering og oversending av 

opplysninger til EBA ved anvendelsen av nr. 16. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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18.  På grunnlag av resultatene av rapporten nevnt i nr. 19 skal Kommisjonen, dersom det er hensiktsmessig, senest 

31. desember 2016 oversende Europaparlamentet og Rådet et forslag til regelverk for en harmonisert anvendelse av 

minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser. Dette forslaget skal, dersom det er relevant, omfatte forslag til 

innføring av et egnet antall minstenivåer for minstekravet, idet det tas hensyn til institusjonenes og konsernenes ulike 

forretningsmodeller. Forslaget skal omfatte eventuelle egnede justeringer av parametrene for minstekravet og om nødvendig 

egnede endringer av anvendelsen av minstekravet på konserner. 

19.  EBA skal senest 31. oktober 2016 oversende Kommisjonen en rapport om minst følgende: 

a)  Hvordan minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser er blitt gjennomført på nasjonalt plan, og særlig om 

de forskjellige medlemsstatene har fastsatt ulike nivåer for sammenlignbare institusjoner. 

b)  Hvordan de enkelte medlemsstatene har anvendt fullmakten til å kreve at institusjoner skal oppfylle minstekravet gjennom 

avtalefestede interne tapsdekningsinstrumenter, og hvorvidt ulike tilnærmingsmåter har vært anvendt. 

c)  Identifisering av forretningsmodeller som gjenspeiler institusjonens overordnede risikoprofil. 

d)  Det egnede nivået for minstekravet med hensyn til hver forretningsmodell som er identifisert i henhold til bokstav c). 

e)  Hvorvidt det bør fastsettes et intervall for minstekravet for hver forretningsmodell. 

f)  En egnet overgangsperiode for at institusjonene skal kunne oppnå eventuelle fastsatte harmoniserte minstenivåer. 

g)  Hvorvidt kravene fastsatt i artikkel 45 er tilstrekkelige til å sikre at hver enkelt institusjon har en egnet tapsdeknings-

kapasitet og, dersom dette ikke er tilfelle, hvilke ytterligere forbedringer som er nødvendige for å sikre dette målet. 

h)  Hvorvidt det er behov for endringer av beregningsmetodene som er fastsatt i denne artikkel, for å sikre at minstekravet kan 

anvendes som en egnet indikator for en institusjons tapsdekningskapasitet. 

i)  Hvorvidt det er hensiktsmessig å legge samlede forpliktelser og ansvarlig kapital til grunn for kravet, og særlig hvorvidt det 

er mer hensiktsmessig å anvende institusjonens risikovektede eiendeler som nevner i kravet. 

j)  Hvorvidt tilnærmingen i denne artikkel til anvendelsen av minstekravet på konserner er hensiktsmessig, og særlig om 

tilnærmingen på en tilstrekkelig måte sikrer at konsernets tapsdekningskapasitet finnes i eller er tilgjengelig for foretakene 

der tap kan oppstå. 

k)  Hvorvidt vilkårene for unntak fra minstekravet er hensiktsmessige, og særlig hvorvidt slike unntak bør kunne gis til 

datterforetak på tvers av grenser. 

l)  Hvorvidt det er hensiktsmessig at krisehåndteringsmyndighetene kan kreve at minstekravet oppfylles gjennom avtalefestede 

interne tapsdekningsinstrumenter, og hvorvidt en ytterligere harmonisering av tilnærmingen til avtalefestede interne 

tapsdekningsinstrumenter er hensiktsmessig. 

m)  Hvorvidt kravene til avtalefestede interne tapsdekningsinstrumenter i nr. 14 er hensiktsmessige. 

n)  Hvorvidt det er hensiktsmessig å kreve at institusjoner og konserner skal offentliggjøre sine minstekrav til ansvarlig kapital 

og kvalifiserte forpliktelser eller nivået for ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser, og i så fall hvor ofte og i hvilket 

format offentliggjøringen skal skje.  
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20.  Rapporten omhandlet i nr. 19 skal minst omfatte perioden fra 2. juli 2014 til 30. juni 2016 og minst ta hensyn til følgende: 

a)  Minstekravets innvirkning og eventuelle foreslåtte harmoniserte nivåer for minstekravet på 

i) finansmarkedene i sin alminnelighet, og særlig markedene for usikret gjeld og derivater, 

ii) institusjoners forretningsmodeller og balansestruktur, særlig institusjoners finansieringsprofil og finansieringsstrategi, 

og konserners rettslige og operative struktur, 

iii) institusjoners lønnsomhet, særlig deres finansieringskostnader, 

iv) flytting av eksponeringer til foretak som ikke er omfattet av tilsyn, 

v) finansiell nyskaping, 

vi) i hvilket omfang avtalefestede interne tapsdekningsinstrumenter er utbredt, og disse instrumentenes art og salgbarhet, 

vii) institusjoners risikoatferd, 

viii) omfanget av institusjoners heftelser på eiendeler, 

ix) hvilke tiltak institusjoner har truffet for å oppfylle minstekravene, og særlig i hvilket omfang minstekravene er blitt 

oppfylt gjennom reduksjon av gjeldsgraden knyttet til eiendeler, utstedelse av langsiktig gjeld og kapitaltilskudd, og 

x) kredittinstitusjonenes utlånsvirksomhet, særlig utlån til svært små, små og mellomstore bedrifter, lokale og regionale 

myndigheter og offentlige foretak samt handelsfinansiering, herunder utlån i henhold til offisielle eksportkreditt-

forsikringsordninger. 

b)  Samspillet mellom minstekravene og kravene til ansvarlig kapital, gjeldsgrad og likviditetskravene fastsatt i forordning 

(EU) nr. 575/2013 og i direktiv 2013/36/EU. 

c)  Institusjoners evne til på egen hånd å skaffe kapital eller finansiering på markedene med sikte på å oppfylle eventuelle 

foreslåtte harmoniserte minstekrav. 

d)  Samsvar med minstekrav fastsatt i forbindelse med eventuelle internasjonale standarder som er utviklet av internasjonale 

fora. 

U n d er a v s n i t t  3  

G j e n n o mf ø r i n g  a v  d e t  i n t e r n e  t a p s d e kn i n g s v e r kt ø y e t  

Artikkel 46 

Vurdering av beløpet for intern tapsdekning 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene, når de anvender det interne tapsdekningsverktøyet, på 

grunnlag av en verdsetting i samsvar med artikkel 36 vurderer følgende samlede beløp: 

a)  Dersom det er relevant, det beløpet som kvalifiserte forpliktelser må nedskrives med for å sikre at netto andelsverdi av 

institusjonen som krisehåndteres, er lik null.  
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b)  Dersom det er relevant, det beløpet med hvilket kvalifiserte forpliktelser må konverteres til aksjer eller andre typer 

kapitalinstrumenter for å gjenopprette den rene kjernekapitaldekningen for enten 

i)  institusjonen som krisehåndteres, eller 

ii)  broinstitusjonen. 

2.  Ved vurderingen nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal det fastsettes hvilket beløp kvalifiserte forpliktelser skal konverteres 

eller nedskrives med for å gjenopprette den rene kjernekapitaldekningen for institusjonen som krisehåndteres, eller eventuelt for 

broinstitusjonen, idet det tas hensyn til kapitalbidrag fra ordningen for krisehåndteringsfinansiering i henhold til artikkel 101 

nr. 1 bokstav d) i dette direktiv, og for å bevare tilstrekkelig tillit i markedet til institusjonen som krisehåndteres, eller til 

broinstitusjonen, og gjøre det mulig for den i minst ett år å fortsette å oppfylle vilkårene for tillatelse og fortsette å utøve 

virksomhet som den har tillatelse til i henhold til direktiv 2013/36/EU eller direktiv 2014/65/EU. 

Når krisehåndteringsmyndighetene har til hensikt å anvende verktøyet for deling av eiendeler nevnt i artikkel 42, skal beløpet 

som kvalifiserte forpliktelser skal reduseres med, fastsettes idet det tas hensyn til en forsiktig vurdering av kapitalforvalt-

ningsenhetens kapitalbehov. 

3.  Dersom kapital er blitt nedskrevet i samsvar med artikkel 59–62 og intern tapsdekning er blitt anvendt i samsvar med 

artikkel 43 nr. 2, og nedskrivningsnivået på grunnlag av den foreløpige verdsettingen i henhold til artikkel 36 anses å overstige 

kravene sammenlignet med den endelige verdsettingen i henhold til artikkel 36 nr. 10, kan en oppskrivningsordning anvendes 

for å tilbakebetale kreditorene og deretter aksjeeierne i nødvendig omfang. 

4.  Krisehåndteringsmyndighetene skal fastsette og opprettholde ordninger for å sikre at vurderingen og verdsettingen bygger 

på så ajourførte og omfattende opplysninger som mulig om eiendeler og forpliktelser i institusjonen som krisehåndteres. 

Artikkel 47 

Behandling av aksjeeiere ved intern tapsdekning, nedskrivning eller konvertering av kapitalinstrumenter 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene, når de anvender det interne tapsdekningsverktøyet i artikkel 

43 nr. 2 eller nedskriver eller konverterer kapitalinstrumenter i artikkel 59, treffer et av eller begge følgende tiltak overfor 

aksjeeiere og innehavere av andre eierinstrumenter: 

a)  Annullerer eksisterende aksjer eller andre eierinstrumenter, eller overfører dem til kreditorer som deltar ved intern 

tapsdekning. 

b)  Forutsatt at institusjonen som krisehåndteres, i samsvar med verdsettingen foretatt i henhold til artikkel 36, har en positiv 

nettoverdi, utvanner eiendomsretten for eksisterende aksjeeiere og innehavere av andre eierinstrumenter som en følge av 

konverteringen til aksjer eller andre eierinstrumenter av 

i)  relevante kapitalinstrumenter utstedt av institusjonen i henhold til fullmakten nevnt i artikkel 59 nr. 2, eller 

ii)  kvalifiserte forpliktelser utstedt av institusjonen som krisehåndteres, i henhold til fullmakten nevnt i artikkel 63 nr. 1 

bokstav f). 

Med hensyn til første ledd bokstav b) skal konverteringen foretas med en konverteringsfaktor som fører til en betydelig 

utvanning av eksisterende beholdninger av aksjer eller andre eierinstrumenter.  
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2.  Tiltakene nevnt i nr. 1 skal også treffes overfor aksjeeiere og innehavere av andre eierinstrumenter dersom de aktuelle 

aksjene eller andre eierinstrumenter ble utstedt eller overført under følgende omstendigheter: 

a)  Som følge av konvertering av gjeldsinstrumenter til aksjer eller andre eierinstrumenter i samsvar med avtalevilkår i de 

opprinnelige gjeldsinstrumentene utløst av en hendelse som inntraff før eller samtidig med krisehåndteringsmyndighetens 

vurdering, som fastslo at institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) oppfylte vilkårene for 

krisehåndtering. 

b)  I forbindelse med konverteringen av relevante kapitalinstrumenter til rene kjernekapitalinstrumenter i henhold til artikkel 60. 

3.  Når krisehåndteringsmyndighetene vurderer hvilket tiltak som skal treffes i samsvar med nr. 1, skal de ta hensyn til 

a)  verdsettingen som er foretatt i samsvar med artikkel 36, 

b)  det beløpet som krisehåndteringsmyndigheten har vurdert at rene kjernekapitalinstrumenter skal reduseres med og relevante 

kapitalinstrumenter skal nedskrives eller konverteres med i henhold til artikkel 60 nr. 1, og 

c)  det samlede beløpet som krisehåndteringsmyndigheten har vurdert i henhold til artikkel 46. 

4.  Som unntak fra artikkel 22–25 i direktiv 2013/36/EU, kravet om underretning i artikkel 26 i direktiv 2013/36/EU, artikkel 

10 nr. 3, artikkel 11 nr. 1 og 2 og artikkel 12 og 13 i direktiv 2014/65/EU og kravet om underretning i artikkel 11 nr. 3 i direktiv 

2014/65/EU skal vedkommende myndigheter, dersom anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet eller konverteringen av 

kapitalinstrumenter ville føre til erverv eller økning av en kvalifiserende eierandel i en institusjon som nevnt i artikkel 22 nr. 1 i 

direktiv 2013/36/EU eller artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, foreta vurderingen som kreves i henhold til nevnte artikler, i 

rett tid slik at det ikke forsinker anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet eller konverteringen av kapitalinstrumenter 

eller hindrer at krisehåndteringstiltaket når de relevante krisehåndteringsmålene. 

5.  Dersom vedkommende myndighet for denne institusjonen ikke har avsluttet vurderingen som kreves i henhold til nr. 4, på 

datoen for anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet eller konverteringen av kapitalinstrumenter, får artikkel 38 nr. 9 

anvendelse på en erververs eventuelle erverv eller økning av en kvalifiserende eierandel som følge av anvendelsen av det 

interne tapsdekningsverktøyet eller konverteringen av kapitalinstrumenter. 

6.  EBA skal innen 3. juli 2016 utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010, om hvilke 

omstendigheter hvert av tiltakene nevnt i nr. 1 i denne artikkel vil være egnet under, idet det tas hensyn til faktorene angitt i 

nr. 3 i denne artikkel. 

Artikkel 48 

Rekkefølge for nedskrivning og konvertering 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene, når de anvender det interne tapsdekningsverktøyet, anvender 

nedskrivnings- og konverteringsfullmaktene, med forbehold for unntakene i henhold til artikkel 44 nr. 2 og 3, idet følgende 

krav oppfylles: 

a)  Rene kjernekapitalinstrumenter reduseres i samsvar med artikkel 60 nr. 1 bokstav a). 

b)  Bare dersom den samlede reduksjonen i henhold til bokstav a) er mindre enn summen av beløpene nevnt i artikkel 47 nr. 3 

bokstav b) og c), skal myndighetene redusere hovedstolen for andre godkjente kjernekapitalinstrumenter i nødvendig 

omfang og innenfor grensen for deres kapasitet.  
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c)  Bare dersom den samlede reduksjonen i henhold til bokstav a) og b) er mindre enn summen av beløpene nevnt i artikkel 47 

nr. 3 bokstav b) og c), skal myndighetene redusere hovedstolen for tilleggskapitalinstrumenter i nødvendig omfang og 

innenfor grensen for deres kapasitet. 

d)  Bare dersom den samlede reduksjonen av aksjer eller andre eierinstrumenter og relevante kapitalinstrumenter i henhold til 

bokstav a)–c) er mindre enn summen av beløpene nevnt i artikkel 47 nr. 3 bokstav b) og c), skal myndighetene i nødvendig 

omfang og i samsvar med hierarkiet av fordringer gjennom ordinær insolvensbehandling redusere hovedstolen for 

uprioritert gjeld som ikke anses som annen godkjent kjernekapital eller tilleggskapital, i forbindelse med nedskrivningen i 

henhold til bokstav a)–c) for å oppnå summen av beløpene nevnt i artikkel 47 nr. 3 bokstav b) og c). 

e)  Bare dersom den samlede reduksjonen av aksjer eller andre eierinstrumenter, relevante kapitalinstrumenter og kvalifiserte 

forpliktelser i henhold til bokstav a)–d) i dette nummer er mindre enn summen av beløpene nevnt i artikkel 47 nr. 3 bokstav 

b) og d), skal myndighetene i nødvendig omfang og i samsvar med hierarkiet av fordringer gjennom ordinær insolvens-

behandling, herunder rangering av innskudd fastsatt i artikkel 108, redusere hovedstolen eller det utestående beløpet for 

resten av de kvalifiserte forpliktelsene, i henhold til artikkel 44, i forbindelse med nedskrivningen i henhold til bokstav a)–

d) i dette nummer for å oppnå summen av beløpene nevnt i artikkel 47 nr. 3 bokstav b) og c). 

2.  Når krisehåndteringsmyndighetene anvender nedskrivnings- eller konverteringsfullmaktene, skal de fordele tapene som 

inngår i summen av beløpene nevnt i artikkel 47 nr. 3 bokstav b) og c), likt mellom aksjer eller andre eierinstrumenter og 

kvalifiserte forpliktelser av samme rang ved å redusere hovedstolen eller det utestående beløpet for slike aksjer eller andre 

eierinstrumenter og kvalifiserte forpliktelser i samme omfang i forhold til deres verdi, unntatt når en annen fordeling av tap 

mellom forpliktelser av samme rang er tillatt under omstendighetene angitt i artikkel 44 nr. 3. 

Dette nummer skal ikke være til hinder for at forpliktelser som har vært utelukket fra intern tapsdekning i samsvar med artikkel 

44 nr. 2 og 3, behandles gunstigere enn kvalifiserte forpliktelser av samme rang gjennom ordinær insolvensbehandling. 

3.  Før krisehåndteringsmyndighetene anvender nedskrivning eller konvertering som nevnt i nr. 1 bokstav e), skal de 

konvertere eller redusere hovedstolen for instrumentene nevnt i nr. 1 bokstav b)–d) når disse instrumentene inneholder følgende 

vilkår og ikke allerede er blitt konvertert: 

a)  Vilkår om at instrumentets hovedstol skal reduseres ved en eventuell hendelse som berører den finansielle stillingen, 

solvensen eller den ansvarlige kapitalen til institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

b)  Vilkår om konvertering av instrumentene til aksjer eller andre eierinstrumenter dersom en slik hendelse inntreffer. 

4.  Når et instruments hovedstol er redusert, men ikke til null, i samsvar med vilkår av den typen som er nevnt i nr. 3 bokstav 

a), før anvendelsen av intern tapsdekning i henhold til nr. 1, skal krisehåndteringsmyndighetene anvende nedskrivnings- og 

konverteringsfullmaktene på resthovedstolen i samsvar med nr. 1. 

5.  Når krisehåndteringsmyndighetene treffer beslutning om hvorvidt forpliktelser skal nedskrives eller konverteres til 

egenkapital, skal de ikke konvertere én kategori av forpliktelser dersom en annen kategori av forpliktelser som er underordnet 

denne, i det vesentlige ikke konverteres til egenkapital eller ikke nedskrives, med mindre det på annen måte er tillatt i henhold 

til artikkel 44 nr. 2 og 3.  
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6.  Med hensyn til denne artikkel skal EBA innen 3. januar 2016 utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010 for enhver tolkning som gjelder det innbyrdes forholdet mellom bestemmelsene i dette direktiv og 

bestemmelsene i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 49 

Derivater 

1.  Medlemsstatene skal sikre at denne artikkel overholdes når krisehåndteringsmyndigheter anvender nedskrivnings- og 

konverteringsfullmaktene på forpliktelser som følger av derivater. 

2.  Først når derivatene er avviklet, skal krisehåndteringsmyndighetene anvende nedskrivnings- og konverteringsfullmaktene 

på en forpliktelse som følger av derivater. Når krisehåndteringen innledes, skal krisehåndteringsmyndighetene ha fullmakt til å 

heve og avslutte eventuelle derivatkontrakter for dette formålet. 

Dersom en derivatforpliktelse er blitt utelukket fra anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet i henhold til artikkel 44 

nr. 3, skal krisehåndteringsmyndighetene ikke være forpliktet til å heve eller avslutte derivatkontrakten. 

3.  Dersom derivattransaksjoner er omfattet av en avregningsavtale, skal krisehåndteringsmyndigheten eller en uavhengig 

takstmann som en del av verdsettingen omhandlet i artikkel 36 fastsette forpliktelsen som følger av disse transaksjonene, på 

nettogrunnlag i samsvar med avtalevilkårene. 

4.  Krisehåndteringsmyndighetene skal fastsette verdien av forpliktelser som følger av derivater, i samsvar med følgende: 

a)  Egnede metoder for fastsettelse av verdien av derivatklasser, herunder transaksjoner som er omfattet av avregningsavtaler. 

b)  Prinsipper for å fastsette det relevante tidspunktet for fastsettelse av en derivatposisjons verdi. 

c)  Egnede metoder for å sammenligne det verditapet som ville følge av en avvikling og intern tapsdekning for derivater, med 

beløpet for tap som derivatene ville ha blitt påført ved intern tapsdekning. 

5.  EBA skal, etter samråd med Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) 

(ESMA), opprettet ved forordning (EU) nr. 1095/2010, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for nærmere å angi 

metodene og prinsippene nevnt i nr. 4 bokstav a)–c) når det gjelder verdsetting av forpliktelser som følger av derivater. 

I forbindelse med derivattransaksjoner som er omfattet av en avregningsavtale, skal EBA ta hensyn til den metoden for 

avvikling som er fastsatt i avregningsavtalen. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

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 50 

Faktor for konvertering av gjeld til egenkapital 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene, når de anvender fullmaktene angitt i artikkel 59 nr. 3 og 

artikkel 63 nr. 1 bokstav f), kan anvende ulike konverteringsfaktorer for ulike kategorier av kapitalinstrumenter og forpliktelser 

i samsvar med et av eller begge prinsippene nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel. 

2.  Konverteringsfaktoren skal medføre at den berørte kreditoren får en egnet erstatning for alle tap som oppstår i forbindelse 

med anvendelsen av nedskrivnings- og konverteringsfullmaktene. 

3.  Når ulike konverteringsfaktorer anvendes i samsvar med nr. 1, skal konverteringsfaktoren for forpliktelser som anses som 

prioriterte forpliktelser i henhold til gjeldende insolvenslovgivning, være høyere enn konverteringsfaktoren for uprioriterte 

forpliktelser. 

4.  EBA skal innen 3. januar 2016 utarbeide retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for 

fastsettelse av konverteringsfaktorer. 

Disse retningslinjene skal særlig angi hvordan berørte kreditorer på en egnet måte kan godtgjøres ved hjelp av konverte-

ringsfaktoren, og hvilke konverteringsfaktorer som anses som egnede til å gjenspeile at prioriterte forpliktelser har forrang i 

henhold til gjeldende insolvenslovgivning. 

Artikkel 51 

Gjenopprettings- og omorganiseringstiltak ved intern tapsdekning 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det, når krisehåndteringsmyndighetene anvender det interne tapsdekningsverktøyet for å 

rekapitalisere en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i samsvar med artikkel 43 nr. 2 bokstav 

a), vedtas tiltak for å sikre at en virksomhetsomorganiseringsplan for den berørte institusjonen eller det berørte foretaket 

utarbeides og gjennomføres i samsvar med artikkel 52. 

2.  Tiltakene nevnt i nr. 1 i denne artikkel kan omfatte krisehåndteringsmyndighetens utpeking av én eller flere personer i 

samsvar med artikkel 72 nr. 1 som skal utarbeide og gjennomføre virksomhetsomorganiseringsplanen som kreves i henhold til 

artikkel 52. 

Artikkel 52 

Virksomhetsomorganiseringsplan 

1.  Medlemsstatene skal kreve at ledelsesorganet eller den eller de personen(e) som er utpekt i samsvar med artikkel 72 nr. 1, 

innen én måned etter at det interne tapsdekningsverktøyet er anvendt på en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 

bokstav b), c) eller d) i samsvar med artikkel 43 nr. 2 bokstav a), skal utarbeide og framlegge for krisehåndteringsmyndigheten 

en virksomhetsomorganiseringsplan som oppfyller kravene i nr. 4 og 5 i denne artikkel. Dersom Unionens statsstøtteregler får 

anvendelse, skal medlemsstatene sikre at planen er forenlig med den omstruktureringsplanen som institusjonen eller foretaket 

nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) skal framlegge for Kommisjonen i henhold til disse reglene. 

2.  Når det interne tapsdekningsverktøyet i artikkel 43 nr. 2 bokstav a) anvendes på to eller flere konsernforetak, skal 

virksomhetsomorganiseringsplanen utarbeides av morinstitusjonen i Unionen og dekke alle konsernets institusjoner etter fram-

gangsmåten som angis i artikkel 7 og 8, og den skal framlegges for konsernkrisehåndteringsmyndigheten. Konsernkrisehåndte-

ringsmyndigheten skal oversende planen til andre berørte krisehåndteringsmyndigheter og til EBA. 

3.  I unntakstilfeller, og dersom det er nødvendig for å nå krisehåndteringsmålene, kan krisehåndteringsmyndigheten forlenge 

fristen i nr. 1 med høyst to måneder etter anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet.  
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Dersom virksomhetsomorganiseringsplanen skal meldes i henhold til Unionens statsstøtteregler, kan krisehåndte-

ringsmyndigheten forlenge fristen i nr. 1 til høyst to måneder etter anvendelsen av det interne tapsdekningsverktøyet eller til 

fristen som er fastsatt i Unionens statsstøtteregler, alt etter hva som inntreffer først. 

4.  I en virksomhetsomorganiseringsplan skal det fastsettes tiltak med sikte på å gjenopprette langsiktig levedyktighet for 

institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) eller deler av dens/dets virksomhet innen rimelig tid. 

Disse tiltakene skal bygge på realistiske antakelser om de økonomiske og finansielle markedsvilkårene som vil ligge til grunn 

for virksomheten til institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

Virksomhetsomorganiseringsplanen skal blant annet ta hensyn til den nåværende tilstanden og framtidsutsiktene på finans-

markedene, på grunnlag av antakelser om beste og verste tenkelige tilfeller, herunder en kombinasjon av hendelser som gjør det 

mulig å identifisere institusjonens største svakheter. Antakelsene skal sammenlignes med egnede referanseverdier innenfor 

bransjen. 

5.  En virksomhetsomorganiseringsplan skal omfatte minst følgende: 

a)  En detaljert analyse av de faktorene og problemene som har ført til at institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 

bokstav b), c) eller d), er eller kan forventes å bli kriserammet, og de omstendighetene som førte til vanskelighetene. 

b)  En beskrivelse av tiltakene som treffes for å gjenopprette langsiktig levedyktighet for en institusjon eller et foretak nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

c)  En tidsplan for gjennomføringen av disse tiltakene. 

6.  Tiltak med sikte på å gjenopprette langsiktig levedyktighet for en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 

bokstav b), c) eller d) kan omfatte 

a)  omorganisering av virksomheten til institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), 

b)  endringer av institusjonens driftssystemer og infrastruktur, 

c)  uttrekking fra tapsbringende virksomhet, 

d)  omstrukturering av eksisterende virksomhet som kan gjøres konkurransedyktig, 

e)  salg av eiendeler eller av forretningsområder. 

7.  Innen én måned etter at virksomhetsomorganiseringsplanen er framlagt, skal den berørte krisehåndteringsmyndigheten 

vurdere sannsynligheten for at planen, dersom den gjennomføres, vil gjenopprette den langsiktige levedyktigheten for 

institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). Vurderingen skal foretas etter avtale med den berørte 

vedkommende myndigheten. 

Dersom krisehåndteringsmyndigheten og vedkommende myndighet er overbevist om at planen vil nå dette målet, skal 

krisehåndteringsmyndigheten godkjenne planen. 

8.  Dersom krisehåndteringsmyndigheten ikke er overbevist om at planen vil kunne nå målet nevnt i nr. 7, skal den etter 

avtale med vedkommende myndighet underrette ledelsesorganet eller den eller de personen(e) som er utpekt i samsvar med 

artikkel 72 nr. 1, om sine betenkeligheter og kreve at planen endres slik at det tas hensyn til disse betenkelighetene.  
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9.  Innen to uker etter at den har mottatt meldingen nevnt i nr. 8, skal ledelsesorganet eller den eller de personen(e) som er 

utpekt i samsvar med artikkel 72 nr. 1, framlegge en endret plan for krisehåndteringsmyndigheten med sikte på godkjenning. 

Krisehåndteringsmyndigheten skal vurdere den endrede planen og innen én uke underrette ledelsesorganet eller den eller de 

personen(e) som er utpekt i samsvar med artikkel 72 nr. 1, om hvorvidt den er overbevist om at den endrede planen tar hensyn 

til de meddelte betenkelighetene, eller om ytterligere endringer kreves. 

10.  Ledelsesorganet eller den eller de personen(e) som er utpekt i samsvar med artikkel 72 nr. 1, skal gjennomføre 

omorganiseringsplanen slik det er avtalt mellom krisehåndteringsmyndigheten og vedkommende myndighet, og skal minst hver 

sjette måned framlegge en rapport for krisehåndteringsmyndigheten om framskritt i gjennomføringen av planen. 

11.  Ledelsesorganet eller den eller de personen(e) som er utpekt i samsvar med artikkel 72 nr. 1, skal revidere planen dersom 

det etter krisehåndteringsmyndighetens oppfatning, med samtykke fra vedkommende myndighet, er nødvendig for å nå målet 

nevnt i nr. 4, og skal framlegge den reviderte planen for krisehåndteringsmyndigheten med sikte på godkjenning. 

12.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for nærmere å angi 

a)  hvilke opplysninger som minst skal inngå i en virksomhetsomorganiseringsplan i henhold til nr. 5, og 

b)  minstekrav til innholdet i rapportene som kreves i henhold til nr. 10. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. januar 2016. 

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. 

13.  EBA skal innen 3. januar 2016 utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for 

nærmere å angi hvilke minstekriterier en virksomhetsomorganiseringsplan skal oppfylle for å bli godkjent av krisehåndte-

ringsmyndigheten i henhold til nr. 7. 

14.  EBA kan, idet det tas hensyn til eventuelle erfaringer fra anvendelsen av retningslinjene nevnt i nr. 13, utarbeide utkast til 

tekniske reguleringsstandarder for nærmere å angi hvilke minstekriterier en virksomhetsomorganiseringsplan skal oppfylle for å 

kunne bli godkjent av krisehåndteringsmyndigheten i henhold til nr. 7. 

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. 

U n d er a v s n i t t  4  

I n t e r n t  t a p s d e kn i n g s v e r kt ø y :  t i l l eg g s b e s t e mme l s e r  

Artikkel 53 

Virkninger av intern tapsdekning 

1.  Dersom en krisehåndteringsmyndighet anvender en fullmakt nevnt i artikkel 59 nr. 2 og artikkel 63 nr. 1 bokstav e)–i), 

skal medlemsstatene sikre at reduksjonen av hovedstolen eller det utestående beløpet, konverteringen eller annulleringen trer i 

kraft og er bindende med umiddelbar virkning for institusjonen som krisehåndteres, og for berørte kreditorer og aksjeeiere.  
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2.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndigheten har fullmakt til å gjennomføre eller kreve gjennomføring av 

alle administrative og prosedyremessige tiltak som er nødvendige for å anvende en fullmakt nevnt i artikkel 59 nr. 2 og artikkel 

63 nr. 1 bokstav e)–i), herunder 

a)  endring av alle relevante registre, 

b)  fjerning fra lister eller fjerning fra handelen med aksjer eller andre eierinstrumenter eller gjeldsinstrumenter, 

c)  opptak på lister eller opptak til handel av nye aksjer eller andre eierinstrumenter, 

d)  gjenopptak på lister eller gjenopptak til handel av gjeldsinstrumenter som er nedskrevet, uten krav om at det skal utarbeides 

et prospekt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF(1). 

3.  Dersom en krisehåndteringsmyndighet reduserer hovedstolen eller det utestående beløpet for en forpliktelse til null ved å 

anvende fullmakten nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav e), skal denne forpliktelsen og enhver forpliktelse eller fordring som 

oppstår av denne, som ikke har oppstått på det tidspunktet fullmakten anvendes, anses som avviklet for alle formål, og skal ikke 

kunne gjøres gjeldende ved en senere sak i forbindelse med institusjonen som krisehåndteres, eller et eventuelt etterfølgende 

foretak ved en senere avvikling. 

4.  Dersom en krisehåndteringsmyndighet bare delvis reduserer hovedstolen eller det utestående beløpet for en forpliktelse 

ved å anvende fullmakten nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav e), gjelder følgende: 

a)  Forpliktelsen skal innfris i samme omfang som det reduserte beløpet. 

b)  Det aktuelle instrumentet eller den aktuelle avtalen som lå til grunn for den opprinnelige forpliktelsen, skal fortsatt få 

anvendelse i forbindelse med resthovedstolen eller det utestående beløpet for forpliktelsen, med forbehold for enhver 

endring av rentebeløpet som skal betales for å gjenspeile reduksjonen av hovedstolen, og enhver ytterligere endring av 

vilkårene som krisehåndteringsmyndigheten vil kunne foreta gjennom fullmakten nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav j). 

Artikkel 54 

Fjerning av prosedyremessige hindringer for intern tapsdekning 

1.  Med forbehold for artikkel 63 nr. 1 bokstav i) skal medlemsstatene, når det er relevant, kreve at institusjoner og foretak 

nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)–d) til enhver tid innehar tilstrekkelig godkjent aksjekapital eller andre rene kjernekapital-

instrumenter til at institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), dersom krisehåndte-

ringsmyndigheten anvender fullmaktene nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav e) og f) overfor en institusjon eller et foretak nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), eller et av dens/dets datterforetak, ikke hindres i å utstede nye aksjer eller andre 

eierinstrumenter i et tilstrekkelig antall for å sikre en effektiv gjennomføring av konverteringen av forpliktelser til aksjer eller 

andre eierinstrumenter. 

2.  Krisehåndteringsmyndighetene skal vurdere om det er hensiktsmessig å pålegge kravet fastsatt i nr. 1 med hensyn til en 

bestemt institusjon eller et bestemt foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), og i forbindelse med utarbeidingen og 

opprettholdelsen av krisehåndteringsplanen for denne institusjonen eller konsernet, idet det særlig tas hensyn til krisehåndte-

ringstiltakene nevnt i denne planen. Dersom krisehåndteringsplanen omfatter en mulig anvendelse av det interne tapsdeknings-

verktøyet, skal myndighetene kontrollere at den godkjente aksjekapitalen eller andre rene kjernekapitalinstrumenter er 

tilstrekkelige til å dekke summen av beløpene nevnt i artikkel 47 nr. 3 bokstav b) og c).  

  

(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, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64). 
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3.  Medlemsstatene skal sikre at det i henhold til stiftelsesdokumentene eller vedtektene ikke foreligger noen prosedyre-

messige hindringer for å konvertere forpliktelser til aksjer eller andre eierinstrumenter, herunder fortrinnsrett for aksjeeiere eller 

krav om aksjeeieres samtykke for å forhøye kapitalen. 

4.  Denne artikkel berører ikke endringene av direktiv 82/891/EØF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU og 

direktiv 2012/30/EU som er angitt i avdeling X i dette direktiv. 

Artikkel 55 

Avtalemessig anerkjennelse av intern tapsdekning 

1.  Medlemsstatene skal kreve at institusjoner og foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)–d) skal innføre et avtalevilkår som 

innebærer at kreditor eller en part i avtalen som skaper forpliktelsen, anerkjenner at forpliktelsen kan bli omfattet av 

nedskrivnings- og konverteringsfullmakter, og går med på å være bundet av alle reduksjoner av hovedstolen eller det utestående 

beløpet, konverteringer eller annulleringer som berøres av krisehåndteringsmyndighetens anvendelse av disse fullmaktene, 

forutsatt at en slik forpliktelse 

a)  ikke er utelukket i henhold til artikkel 44 nr. 2, 

b)  ikke er et innskudd som nevnt i artikkel 108 bokstav a), 

c)  er omfattet av lovgivningen i en tredjestat og 

d)  er utstedt eller inngått etter den datoen en medlemsstat anvender bestemmelsene som er vedtatt for å gjennomføre dette 

avsnitt. 

Første ledd får ikke anvendelse dersom en medlemsstats krisehåndteringsmyndighet fastslår at forpliktelsene eller instrumen-

tene nevnt i første ledd kan bli omfattet av nedskrivnings- og konverteringsfullmakter som anvendes av krisehåndte-

ringsmyndigheten i en medlemsstat i henhold til tredjestatens lovgivning, eller av en bindende avtale som er inngått med den 

berørte tredjestaten. 

Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene kan kreve at institusjoner og foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav 

b)–d) skal framlegge for myndighetene en juridisk uttalelse om et slikt vilkårs rettskraft og virkning. 

2.  Dersom en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) unnlater å ta med et vilkår som kreves i 

samsvar med nr. 1 i kontraktsbestemmelsene om en aktuell forpliktelse, skal dette ikke være til hinder for at krisehåndte-

ringsmyndigheten kan anvende nedskrivnings- og konverteringsfullmaktene i forbindelse med denne forpliktelsen. 

3.  EBA skal, idet det tas hensyn til bankers ulike forretningsmodeller, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for 

nærmere å fastsette listen over forpliktelser som omfattes av unntaket i nr. 1, og innholdet i vilkåret som kreves i nevnte 

nummer. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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Artikkel 56 

Offentlige finansielle stabiliseringsverktøy 

1.  Medlemsstatene kan gi ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige gjennom ytterligere finansielle stabiliserings-

verktøy i samsvar med nr. 3 i denne artikkel, artikkel 37 nr. 10 og Unionens statsstøtteregler med sikte på å delta i 

krisehåndteringen av en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), herunder ved å gripe direkte inn 

for å hindre dens/dets avvikling, med sikte på å nå krisehåndteringsmålene nevnt i artikkel 31 nr. 2 for medlemsstaten eller 

Unionen som helhet. Et slikt tiltak skal gjennomføres under ledelse av vedkommende departement eller regjeringen i nært 

samarbeid med krisehåndteringsmyndigheten. 

2.  Med sikte på anvendelsen av de offentlige finansielle stabiliseringsverktøyene skal medlemsstatene sikre at deres 

vedkommende departementer eller regjeringer innehar krisehåndteringsfullmaktene angitt i artikkel 63–72, samt sikre at 

artikkel 66, 68, 83 og 117 får anvendelse. 

3.  De offentlige finansielle stabiliseringsverktøyene skal anvendes som en siste utvei etter at de øvrige krisehåndte-

ringsverktøyene i størst mulig omfang er blitt vurdert og benyttet samtidig som finansiell stabilitet er blitt opprettholdt, i 

samsvar med vedkommende departements eller regjeringens vurdering etter samråd med krisehåndteringsmyndigheten. 

4.  Når medlemsstatene anvender de offentlige finansielle stabiliseringsverktøyene, skal de sikre at deres vedkommende 

departementer eller regjeringer og krisehåndteringsmyndigheten anvender ordningene bare dersom alle vilkårene i artikkel 32 

nr. 1 samt et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Vedkommende departement eller regjering og krisehåndteringsmyndigheten fastslår etter samråd med sentralbanken og 

vedkommende myndighet at anvendelsen av krisehåndteringsverktøyene ikke ville være tilstrekkelig til å unngå en 

vesentlig negativ innvirkning på finanssystemet. 

b)  Vedkommende departement eller regjering og krisehåndteringsmyndigheten fastslår at anvendelsen av krisehåndte-

ringsverktøyene ikke ville være tilstrekkelig til å beskytte offentlighetens interesse, når institusjonen tidligere har mottatt 

ekstraordinær likviditetsstøtte fra sentralbanken. 

c)  Når det gjelder verktøyet for midlertidig offentlig eierskap, fastslår vedkommende departement eller regjering etter samråd 

med vedkommende myndighet og krisehåndteringsmyndigheten at anvendelsen av krisehåndteringsverktøyene ikke ville 

være tilstrekkelig til å beskytte offentlighetens interesse, når institusjonen tidligere har mottatt offentlig egenkapitalstøtte 

gjennom verktøyet for egenkapitalstøtte. 

5.  De finansielle stabiliseringsverktøyene skal omfatte følgende: 

a)  Et verktøy for offentlig egenkapitalstøtte som nevnt i artikkel 57. 

b)  Et verktøy for midlertidig offentlig eierskap som nevnt i artikkel 58. 

Artikkel 57 

Verktøy for offentlig egenkapitalstøtte 

1.  Medlemsstatene kan, forutsatt at nasjonal selskapsrett overholdes, delta i rekapitaliseringen av en institusjon eller et 

foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i dette direktiv ved å stille kapital til rådighet for denne/dette i bytte mot 

følgende instrumenter, med forbehold for kravene i forordning (EU) nr. 575/2013: 

a)  Rene kjernekapitalinstrumenter. 

b)  Andre godkjente kjernekapitalinstrumenter eller tilleggskapitalinstrumenter.  
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2.  I det omfang deres eierinteresser i en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) tillater det, 

skal medlemsstatene sikre at slike institusjoner eller foretak som omfattes av verktøyet for offentlig egenkapitalstøtte i samsvar 

med denne artikkel, forvaltes på et kommersielt og profesjonelt grunnlag. 

3.  Når en medlemsstat gir offentlig egenkapitalstøtte i henhold til denne artikkel, skal den sikre at dens eierandel i 

institusjonen eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) overføres til privat sektor så snart de kommersielle og 

finansielle omstendighetene tillater det. 

Artikkel 58 

Verktøy for midlertidig offentlig eierskap 

1.  Medlemsstatene kan midlertidig overta eierskapet til en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 

eller d). 

2.  For dette formål kan en medlemsstat foreta én eller flere aksjeoverføringer til 

a)  en person som er utpekt av medlemsstaten, eller 

b)  et selskap som er heleid av medlemsstaten. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at institusjoner eller foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) som er omfattet av 

verktøyet for midlertidig offentlig eierskap i samsvar med denne artikkel, forvaltes på et kommersielt og profesjonelt grunnlag, 

og at de overføres til privat sektor så snart de kommersielle og finansielle omstendighetene tillater det. 

KAPITTEL V 

Nedskrivning av kapitalinstrumenter 

Artikkel 59 

Krav om nedskrivning eller konvertering av kapitalinstrumenter 

1.  Fullmakten til å nedskrive eller konvertere relevante kapitalinstrumenter kan anvendes enten 

a)  uavhengig av krisehåndteringstiltak, eller 

b)  kombinert med et krisehåndteringstiltak, dersom vilkårene for krisehåndtering angitt i artikkel 32 og 33 er oppfylt. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene har fullmakt til å nedskrive eller konvertere relevante 

kapitalinstrumenter til aksjer eller andre eierinstrumenter som innehas av institusjoner og foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav 

b)–d). 

3.  Medlemsstatene skal kreve at krisehåndteringsmyndighetene anvender nedskrivnings- eller konverteringsfullmakten, i 

samsvar med artikkel 60 og umiddelbart, i forbindelse med relevante kapitalinstrumenter som er utstedt av en institusjon eller et 

foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), når én eller flere av følgende omstendigheter foreligger: 

a)  Det er fastslått at vilkårene for krisehåndtering angitt i artikkel 32 og 33 er oppfylt, før et krisehåndteringstiltak treffes. 

b)  Den ansvarlige myndigheten fastslår at institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) ikke lenger 

vil være levedyktig dersom fullmakten ikke blir anvendt i forbindelse med de relevante kapitalinstrumentene.  
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c)  Når det gjelder relevante kapitalinstrumenter som er utstedt av et datterforetak, og som anses å oppfylle kravene til 

ansvarlig kapital på et individuelt og konsolidert grunnlag, foretar den ansvarlige myndigheten i den konsoliderende 

tilsynsmyndighetens medlemsstat og den ansvarlige myndigheten i datterforetakets medlemsstat en felles konstatering i 

form av en felles beslutning i samsvar med artikkel 92 nr. 3 og 4, av at konsernet ikke lenger vil være levedyktig dersom 

nedskrivnings- eller konverteringsfullmakten ikke blir anvendt i forbindelse med disse instrumentene. 

d)  Når det gjelder relevante kapitalinstrumenter som er utstedt av morforetaket, og som anses å oppfylle kravene til ansvarlig 

kapital på individuelt grunnlag for morforetaket eller på et konsolidert grunnlag, og den ansvarlige myndigheten i den 

konsoliderende tilsynsmyndighetens medlemsstat foretar en konstatering av at konsernet ikke lenger vil være levedyktig 

dersom nedskrivnings- eller konverteringsfullmakten ikke blir anvendt i forbindelse med disse instrumentene. 

e)  Institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) har behov for ekstraordinær finansiell støtte fra det 

offentlige, unntatt under omstendighetene som er angitt i artikkel 32 nr. 4 bokstav d) iii). 

4.  Ved anvendelsen av nr. 3 skal en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) eller et konsern 

anses ikke lenger å være levedyktig bare dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) eller konsernet er eller kan forventes å bli 

kriserammet. 

b)  I lys av tidsaspektet og andre relevante omstendigheter er det ikke rimelig å forvente at noe annet tiltak, herunder andre 

tiltak fra privat sektor eller et tilsynstiltak (herunder tiltak for tidlig inngrep), enn nedskrivning eller konvertering av 

kapitalinstrumenter, enten uavhengig eller kombinert med et krisehåndteringstiltak, innen rimelig tid vil kunne hindre at 

institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) eller konsernet blir kriserammet. 

5.  Ved anvendelsen av nr. 4 bokstav a) i denne artikkel skal en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), 

c) eller d) anses å bli eller kunne forventes å bli kriserammet, når én eller flere av omstendighetene angitt i artikkel 32 nr. 4 

inntreffer. 

6.  Ved anvendelsen av nr. 4 bokstav a) skal et konsern anses å bli eller kunne forventes å bli kriserammet når konsernet ikke 

oppfyller, eller når det foreligger objektive opplysninger til støtte for en konstatering av at konsernet i nær framtid ikke vil 

kunne oppfylle, de konsoliderte tilsynskravene på en måte som kan berettige at vedkommende myndighet treffer tiltak blant 

annet, men ikke bare, fordi konsernet er påført eller sannsynligvis vil bli påført tap som vil medføre at hele eller en betydelig 

del av dets ansvarlige kapital brukes opp. 

7.  Et relevant kapitalinstrument utstedt av et datterforetak skal ikke nedskrives eller konverteres i henhold til nr. 3 bokstav c) 

i større omfang eller på dårligere vilkår enn kapitalinstrumenter av samme rang på morforetaksnivå, som er blitt nedskrevet 

eller konvertert. 

8.  Dersom en ansvarlig myndighet foretar en konstatering som nevnt i nr. 3 i denne artikkel, skal den umiddelbart underrette 

krisehåndteringsmyndigheten som har ansvar for institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), 

dersom dette ikke er samme myndighet. 

9.  Før den ansvarlige myndigheten foretar en konstatering som nevnt i nr. 3 bokstav c) i denne artikkel med hensyn til et 

datterforetak som utsteder relevante kapitalinstrumenter som anses å oppfylle kravene til ansvarlig kapital på et individuelt og 

konsolidert grunnlag, skal den oppfylle kravene om melding og samråd som er fastsatt i artikkel 62.  
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10.  Før krisehåndteringsmyndigheter anvender fullmakten til å nedskrive eller konvertere kapitalinstrumenter, skal de sikre at 

det foretas en verdsetting av eiendelene og forpliktelsene til institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 

eller d) i samsvar med artikkel 36. Denne verdsettingen skal danne grunnlaget for beregning av den nedskrivningen som skal 

anvendes på de relevante kapitalinstrumentene for å dekke tap, og av den konverteringen som skal anvendes på de relevante 

kapitalinstrumentene for å rekapitalisere institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

Artikkel 60 

Bestemmelser om nedskrivning eller konvertering av kapitalinstrumenter 

1.  I forbindelse med oppfyllelsen av kravene fastsatt i artikkel 59 skal krisehåndteringsmyndighetene anvende nedskriv-

nings- eller konverteringsfullmakten i samsvar med den prioriterte rekkefølgen for fordringene gjennom ordinær insolvens-

behandling på en måte som gir følgende resultater: 

a)  Rene kjernekapitalinstrumenter reduseres først i forhold til tapene og innenfor grensen for deres kapasitet, og krisehåndte-

ringsmyndigheten treffer et av eller begge tiltakene som er angitt i artikkel 47 nr. 1, overfor innehaverne av rene kjerne-

kapitalinstrumenter. 

b)  Hovedstolen for andre godkjente kjernekapitalinstrumenter nedskrives eller konverteres til rene kjernekapitalinstrumenter, 

eller begge deler, i det omfang som er nødvendig for å nå krisehåndteringsmålene oppført i artikkel 31, eller innenfor 

grensen for de relevante kapitalinstrumentenes kapasitet, alt etter hva som er lavest. 

c)  Hovedstolen for tilleggskapitalinstrumenter nedskrives eller konverteres til rene kjernekapitalinstrumenter, eller begge 

deler, i det omfang som er nødvendig for å nå krisehåndteringsmålene oppført i artikkel 31, eller innenfor grensen for de 

relevante kapitalinstrumentenes kapasitet, alt etter hva som er lavest. 

2.  Når hovedstolen for et relevant kapitalinstrument nedskrives, 

a)  skal reduksjonen av hovedstolen være permanent, med forbehold for en eventuell oppskrivning i samsvar med tilbake-

betalingsordningen i artikkel 46 nr. 3, 

b)  skal det ikke gjenstå noen forpliktelse overfor innehaveren av det relevante kapitalinstrumentet knyttet til eller i forbindelse 

med det beløpet for instrumentet som er nedskrevet, med unntak for enhver forpliktelse som allerede forelå, og ethvert 

erstatningsansvar for skader som kan oppstå som følge av en klage med hensyn til lovligheten av anvendelsen av nedskriv-

ningsfullmakten, 

c)  skal en innehaver av de relevante kapitalinstrumentene ikke motta annen erstatning enn den som er tillatt i samsvar med nr. 3. 

Bokstav b) skal ikke være til hinder for at en innehaver av relevante kapitalinstrumenter kan motta rene kjernekapital-

instrumenter i samsvar med nr. 3. 

3.  Krisehåndteringsmyndighetene kan med sikte på en konvertering av relevante kapitalinstrumenter i henhold til nr. 1 

bokstav b) i denne artikkel kreve at institusjoner og foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)–d) skal utstede rene kjernekapital-

instrumenter til innehaverne av de relevante kapitalinstrumentene. De relevante kapitalinstrumentene kan konverteres bare 

dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  De rene kjernekapitalinstrumentene er utstedt av institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), 

eller av et morforetak til institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), med samtykke fra 

krisehåndteringsmyndigheten for institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), eller, dersom det 

er relevant, fra morforetakets krisehåndteringsmyndighet.  
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b)  De rene kjernekapitalinstrumentene er utstedt før institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) 

har utstedt aksjer eller andre eierinstrumenter for å få tilført ansvarlig kapital fra staten eller et offentlig foretak. 

c)  De rene kjernekapitalinstrumentene tildeles og overføres umiddelbart etter at konverteringsfullmakten er anvendt. 

d)  Den konverteringsfaktoren som bestemmer hvilket antall rene kjernekapitalinstrumenter som leveres for hvert relevante 

kapitalinstrument, er i samsvar med prinsippene fastsatt i artikkel 50 og eventuelle retningslinjer utarbeidet av EBA i 

henhold til artikkel 50 nr. 4. 

4.  Med sikte på leveringen av rene kjernekapitalinstrumenter i samsvar med nr. 3 kan krisehåndteringsmyndighetene kreve at 

institusjoner og foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)–d) til enhver tid skal ha den nødvendige forhåndstillatelsen til å 

utstede det relevante antallet av rene kjernekapitalinstrumenter. 

5.  Dersom en institusjon oppfyller vilkårene for krisehåndtering og krisehåndteringsmyndigheten beslutter å anvende et 

krisehåndteringsverktøy på denne institusjonen, skal krisehåndteringsmyndigheten oppfylle kravet som er fastsatt i artikkel 59 

nr. 3, før den anvender krisehåndteringsverktøyet. 

Artikkel 61 

Myndigheter som har ansvar for konstatering 

1.  Medlemsstatene skal sikre at myndighetene som angis i denne artikkel, har ansvar for å foreta konstateringene nevnt i 

artikkel 59 nr. 3. 

2.  Hver medlemsstat skal i nasjonal rett utpeke den ansvarlige myndigheten som har ansvar for å foreta konstateringer i 

henhold til artikkel 59. Den ansvarlige myndigheten kan være vedkommende myndighet eller krisehåndteringsmyndigheten, i 

samsvar med artikkel 32. 

3.  Dersom de relevante kapitalinstrumentene anses å oppfylle kravene til ansvarlig kapital i samsvar med artikkel 92 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt grunnlag, skal den myndigheten som har ansvar for å foreta konstateringen som 

nevnt artikkel 59 nr. 3 i dette direktiv, være den ansvarlige myndigheten i medlemsstaten der institusjonen eller foretaket nevnt 

i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) er blitt godkjent i samsvar med avdeling III i direktiv 2013/36/EU. 

4.  Dersom de relevante kapitalinstrumentene er utstedt av en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 

eller d) som er et datterforetak, og de anses å oppfylle kravene til ansvarlig kapital på et individuelt og konsolidert grunnlag, 

skal den myndigheten som har ansvar for å foreta konstateringene nevnt i artikkel 59 nr. 3, være følgende: 

a)  Den ansvarlige myndigheten i medlemsstaten der den institusjonen eller det foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 

eller d) i dette direktiv som har utstedt disse instrumentene, er etablert i samsvar med avdeling III i direktiv 2013/36/EU, 

skal ha ansvar for å foreta konstateringene nevnt i artikkel 59 nr. 3 bokstav b) i dette direktiv.  
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b)  Den ansvarlige myndigheten i den konsoliderende tilsynsmyndighetens medlemsstat og den ansvarlige myndigheten i 

medlemsstaten der den institusjonen eller det foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) i dette direktiv som har 

utstedt disse instrumentene, er etablert i samsvar med avdeling III i direktiv 2013/36/EU, skal ha ansvar for den felles 

konstateringen i form av en felles beslutning som nevnt i artikkel 59 nr. 3 bokstav c) i dette direktiv. 

Artikkel 62 

Konsolidert anvendelse: framgangsmåte for konstatering 

1.  Medlemsstatene skal sikre at ansvarlige myndigheter, før de foretar en konstatering som nevnt i artikkel 59 nr. 3 bokstav 

b), c), d eller e) med hensyn til et datterforetak som utsteder relevante kapitalinstrumenter som anses å oppfylle kravene til 

ansvarlig kapital på individuelt og konsolidert grunnlag, oppfyller følgende vilkår: 

a)  En ansvarlig myndighet som vurderer om den skal foreta en konstatering i henhold til artikkel 59 nr. 3 bokstav b), c), d) 

eller e), skal umiddelbart underrette den konsoliderende tilsynsmyndigheten og, dersom dette ikke er samme myndighet, 

den ansvarlige myndigheten i medlemsstaten der den konsoliderende tilsynsmyndigheten befinner seg. 

b)  En ansvarlig myndighet som vurderer om den skal foreta en konstatering som nevnt i artikkel 59 nr. 3 bokstav c), skal 

umiddelbart underrette vedkommende myndighet med ansvar for den enkelte institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 

nr. 1 bokstav b), c) eller d) som har utstedt de relevante kapitalinstrumentene som nedskrivnings- eller konverterings-

fullmakten vil bli anvendt på dersom denne konstateringen foretas, og, dersom dette ikke er samme myndighet, de 

ansvarlige myndighetene i medlemsstatene der disse vedkommende myndighetene og de konsoliderende til-

synsmyndighetene befinner seg. 

2.  Når ansvarlige myndigheter foretar en konstatering som nevnt i artikkel 59 nr. 3 bokstav c), d) eller e), skal de når det 

gjelder en institusjon eller et konsern som driver grensekryssende virksomhet, ta hensyn til den potensielle innvirkningen 

krisehåndteringen kan få i alle medlemsstater der institusjonen eller konsernet utøver virksomhet. 

3.  En ansvarlig myndighet skal sammen med en melding i henhold til nr. 1 framlegge en begrunnelse for at den vurderer å 

foreta den aktuelle konstateringen. 

4.  Dersom en melding er gitt i henhold til nr. 1, skal den ansvarlige myndigheten etter samråd med de underrettede 

myndighetene vurdere følgende: 

a)  Hvorvidt det finnes et alternativt tiltak til anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsfullmakten i samsvar med 

artikkel 59 nr. 3. 

b)  Dersom et slikt alternativt tiltak finnes, hvorvidt det er mulig å anvende det. 

c)  Dersom det er mulig å anvende et slikt alternativt tiltak, hvorvidt det anses som realistisk å forvente at det innen rimelig tid 

vil kunne løse de problemene som ellers vil kreve at det foretas en konstatering som nevnt i artikkel 59 nr. 3. 

5.  Ved anvendelsen av nr. 4 i denne artikkel menes med «alternative tiltak» tiltak for tidlig inngrep nevnt i artikkel 27 i dette 

direktiv, tiltak nevnt i artikkel 104 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU eller overføring av midler eller kapital fra morforetaket. 

6.  Dersom den ansvarlige myndigheten etter samråd med de underrettede myndighetene og i henhold til nr. 4, fastslår at det 

finnes ett eller flere alternative tiltak som det er mulig å anvende, og som vil gi resultatet nevnt i bokstav c) i nevnte nummer, 

skal den sikre at disse tiltakene anvendes. 

7.  Dersom den ansvarlige myndigheten i et tilfelle nevnt i nr. 1 bokstav a), etter samråd med de underrettede myndighetene i 

henhold til nr. 4 i denne artikkel, anser at det ikke finnes noen alternative tiltak som vil gi resultatet nevnt i nr. 4 bokstav c), skal 

den ansvarlige myndigheten avgjøre om konstateringen nevnt i artikkel 59 nr. 3 som vurderes, er egnet.  
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8.  Dersom en ansvarlig myndighet beslutter å foreta en konstatering i henhold til artikkel 59 nr. 3 bokstav c), skal den 

umiddelbart underrette de ansvarlige myndighetene i medlemsstatene der de berørte datterforetakene ligger, og konstateringen 

skal ta form av en felles beslutning som omhandlet i artikkel 92 nr. 3 og 4. Dersom det ikke foreligger en felles beslutning, skal 

det ikke foretas en konstatering i henhold til artikkel 59 nr. 3 bokstav c). 

9.  Krisehåndteringsmyndighetene i de medlemsstatene der hvert av de berørte datterforetakene ligger, skal umiddelbart 

gjennomføre en beslutning om å nedskrive eller konvertere kapitalinstrumenter som er truffet i samsvar med denne artikkel, idet 

det tas behørig hensyn til hvor mye saken haster. 

KAPITTEL VI 

Krisehåndteringsfullmakter 

Artikkel 63 

Alminnelige fullmakter 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene har alle de fullmaktene som er nødvendige for å anvende 

krisehåndteringsverktøyene overfor institusjoner og foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)–d), som oppfyller de gjeldende 

vilkårene for krisehåndtering. Krisehåndteringsmyndighetene skal særlig ha følgende krisehåndteringsfullmakter, som de kan 

anvende enkeltvis eller i enhver kombinasjon: 

a)  Fullmakt til å kreve at enhver person skal gi de opplysningene som er nødvendige for at krisehåndteringsmyndigheten skal 

kunne treffe en beslutning og utarbeide et krisehåndteringstiltak, herunder ajourføringer og utfyllende opplysninger i 

henhold til krisehåndteringsplanene, samt krav om at opplysninger skal gis ved stedlig tilsyn. 

b)  Fullmakt til å ta kontroll over en institusjon som krisehåndteres, og til å utøve alle rettigheter og fullmakter som er tildelt 

institusjonens aksjeeiere, andre eiere og ledelsesorganet i institusjonen som krisehåndteres. 

c)  Fullmakt til å overføre aksjer og andre eierinstrumenter som utstedes av en institusjon som krisehåndteres. 

d)  Fullmakt til å overføre rettigheter, eiendeler eller forpliktelser i en institusjon som krisehåndteres, til et annet foretak med 

foretakets samtykke. 

e)  Fullmakt til å redusere, herunder helt til null, hovedstolen eller det utestående beløpet for de kvalifiserte forpliktelsene i en 

institusjon som krisehåndteres. 

f)  Fullmakt til å konvertere kvalifiserte forpliktelser i en institusjon som krisehåndteres, til ordinære aksjer eller andre 

eierinstrumenter i institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), i en berørt morinstitusjon eller i 

en broinstitusjon som eiendelene, rettighetene eller forpliktelsene som innehas av institusjonen eller foretaket nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), overføres til. 

g)  Fullmakt til å annullere gjeldsinstrumenter som er utstedt av en institusjon som krisehåndteres, med unntak for sikrede 

forpliktelser som er omfattet av artikkel 44 nr. 2. 

h)  Fullmakt til å redusere, herunder helt til null, det nominelle beløpet for aksjer eller andre eierinstrumenter som innehas av 

en institusjon som krisehåndteres, og til å annullere slike aksjer eller andre eierinstrumenter. 

i)  Fullmakt til å kreve at en institusjon som krisehåndteres, eller en berørt morinstitusjon, skal utstede nye aksjer eller andre 

eierinstrumenter eller andre kapitalinstrumenter, herunder preferanseaksjer og betingede konvertible instrumenter.  
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j)  Fullmakt til å endre løpetiden for gjeldsinstrumenter og andre kvalifiserte forpliktelser som er utstedt av en institusjon som 

krisehåndteres, eller endre det rentebeløpet som skal betales for slike instrumenter og andre kvalifiserte forpliktelser, eller 

endre datoen for renteutbetalingen, herunder ved å utsette betalingen midlertidig, med unntak for sikrede forpliktelser som 

er omfattet av artikkel 44 nr. 2. 

k)  Fullmakt til å si opp og heve finansielle kontrakter eller derivatkontrakter med sikte på anvendelsen av artikkel 49. 

l)  Fullmakt til å avsette eller erstatte ledelsesorganet og den øverste ledelsen i en institusjon som krisehåndteres. 

m)  Fullmakt til å kreve at vedkommende myndighet skal vurdere kjøperen av en kvalifiserende eierandel i rett tid, som unntak 

fra fristene fastsatt i artikkel 22 i direktiv 2013/36/EU og artikkel 12 i direktiv 2014/65/EU. 

2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at krisehåndteringsmyndighetene, når de anvender 

krisehåndteringsverktøy og -fullmakter, ikke er omfattet av noen av følgende krav som ellers ville få anvendelse i henhold til 

nasjonal rett, en kontrakt eller lignende: 

a)  Med forbehold for artikkel 3 nr. 6 og artikkel 85 nr. 1, krav om godkjenning eller samtykke fra en offentlig eller privat 

person, herunder aksjeeiere eller kreditorer i institusjonen som krisehåndteres. 

b)  Krav til framgangsmåte for å underrette bestemte personer, herunder krav om å offentliggjøre en melding eller et prospekt 

eller arkivere eller registrere dokumenter hos en annen myndighet, før fullmakten anvendes. 

Medlemsstatene skal særlig sikre at krisehåndteringsmyndighetene kan anvende fullmaktene i henhold til denne artikkel, 

uavhengig av enhver begrensning av eller ethvert krav om samtykke til overføringen av de aktuelle finansielle instrumentene, 

rettighetene, eiendelene eller forpliktelsene som ellers kunne fått anvendelse. 

Første ledd bokstav b) berører ikke kravene fastsatt i artikkel 81 og 83 og ethvert meldingskrav i henhold til Unionens 

statsstøtteregler. 

3.  Medlemsstatene skal, i den utstrekning en fullmakt oppført i nr. 1 i denne artikkel ikke får anvendelse på et foretak som er 

omfattet av artikkel 1 nr. 1 i dette direktiv, som følge av dets særskilte juridiske form, sikre at krisehåndteringsmyndighetene 

har fullmakter som er så like som mulig, herunder med hensyn til deres virkninger. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at når krisehåndteringsmyndighetene anvender fullmaktene i henhold til nr. 3, skal 

beskyttelsestiltakene i dette direktiv eller beskyttelsestiltak som har samme virkning, få anvendelse på de berørte personene, 

herunder aksjeeiere, kreditorer og motparter. 

Artikkel 64 

Tilleggsfullmakter 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene ved anvendelsen av en krisehåndteringsfullmakt har fullmakt 

til 

a)  å treffe tiltak for at en overføring skal skje uten noen form for forpliktelse eller heftelse som påvirker de overførte 

finansielle instrumentene, rettighetene, eiendelene eller forpliktelsene, med forbehold for artikkel 78; for dette formålet skal 

enhver rett til erstatning i samsvar med dette direktiv ikke anses som en forpliktelse eller heftelse,  
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b)  å fjerne en rett til å erverve ytterligere aksjer eller andre eierinstrumenter, 

c)  å kreve at vedkommende myndighet avbryter eller utsetter opptaket til handel på et regulert marked eller opptaket til 

offisiell notering av finansielle instrumenter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/34/EF(1), 

d)  å treffe tiltak for at mottakeren skal behandles som om den var institusjonen som krisehåndteres, når det gjelder rettigheter 

eller forpliktelser for institusjonen som krisehåndteres, eller tiltak som er truffet av den, herunder, med forbehold for 

artikkel 38 og 40, alle rettigheter eller forpliktelser knyttet til deltakelse i en markedsinfrastruktur, 

e)  å kreve at institusjonen som krisehåndteres, eller mottakeren, skal gi opplysninger og bistand til den andre parten, og 

f)  å oppheve eller endre vilkårene i en kontrakt som institusjonen som krisehåndteres, er part i, eller erstatte en mottaker som 

part. 

2.  Krisehåndteringsmyndighetene skal anvende fullmaktene angitt i nr. 1 når de anser det som hensiktsmessig for å sikre et 

effektivt krisehåndteringstiltak eller å nå ett eller flere krisehåndteringsmål. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene, når de anvender en krisehåndteringsfullmakt, har fullmakt til 

å treffe nødvendige videreføringsordninger for å sikre at krisehåndteringstiltaket er effektivt, og, dersom det er relevant, at 

mottakeren kan drive den overførte virksomheten. Slike videreføringsordninger skal særlig omfatte 

a)  videreføring av kontrakter som institusjonen som krisehåndteres, har inngått, slik at mottakeren påtar seg alle rettigheter og 

forpliktelser i institusjonen som krisehåndteres, knyttet til finansielle instrumenter, rettigheter, eiendeler eller forpliktelser 

som er blitt overført, og at mottakeren uttrykkelig eller stilltiende erstatter institusjonen som krisehåndteres, i alle relevante 

avtaledokumenter, 

b)  at mottakeren erstatter institusjonen som krisehåndteres, i enhver rettergang knyttet til finansielle instrumenter, rettigheter, 

eiendeler eller forpliktelser som er blitt overført. 

4.  Fullmaktene i nr. 1 bokstav d) og i nr. 3 bokstav b) berører ikke følgende: 

a)  Den retten en arbeidstaker i institusjonen som krisehåndteres, har til å si opp en arbeidsavtale. 

b)  Med forbehold for artikkel 69–71, enhver rett for en kontraktspart til å utøve rettigheter som følger av kontrakten, herunder 

retten til å heve kontrakten når avtalevilkårene gir en slik rett som følge av en handling eller en utelatelse begått av 

institusjonen som krisehåndteres, før den relevante overføringen, eller av mottakeren etter den relevante overføringen. 

Artikkel 65 

Fullmakt til å anmode om levering av tjenester og infrastruktur 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene har fullmakt til å kreve at en institusjon som krisehåndteres, 

eller noen av dens konsernforetak, skal levere enhver tjeneste eller infrastruktur som er nødvendig for å gjøre det mulig for en 

mottaker å drive virksomheten som overføres, på en effektiv måte. 

Første ledd får også anvendelse når institusjonen som krisehåndteres eller det berørte konsernforetaket har innledet ordinær 

insolvensbehandling.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/34/EF av 28. mai 2001 om vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs 

og opplysninger som skal offentliggjøres om disse verdipapirene (EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1). 
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2.  Medlemsstatene skal sikre at deres krisehåndteringsmyndigheter har fullmakt til å håndheve forpliktelser som krisehåndte-

ringsmyndigheter i andre medlemsstater har pålagt i henhold til nr. 1 når det gjelder konsernforetak som er etablert på deres 

område. 

3.  Tjenestene og infrastrukturene nevnt i nr. 1 og 2 er begrenset til driftstjenester og -infrastruktur, og de omfatter ikke noen 

form for finansiell støtte. 

4.  Tjenestene og infrastrukturene omhandlet i nr. 1 og 2 skal leveres på følgende vilkår: 

a)  På samme vilkår i hele avtaleperioden, dersom tjenestene og infrastrukturene ble levert til institusjonen som krisehåndteres, 

umiddelbart før krisehåndteringstiltaket ble truffet i henhold til en avtale. 

b)  På rimelige vilkår dersom det ikke finnes noen avtale, eller dersom avtalen har utløpt. 

5.  EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for å 

fastsette minstelisten over tjenester eller infrastrukturer som er nødvendige for at en mottaker på en effektiv måte skal kunne 

drive en virksomhet som overføres til den. 

Artikkel 66 

Fullmakt til å håndheve kriseløsningstiltak eller kriseforebyggende tiltak i andre medlemsstater 

1.  Dersom en overføring av aksjer, andre eierinstrumenter eller eiendeler, rettigheter eller forpliktelser omfatter eiendeler 

som befinner seg i en annen medlemsstat enn krisehåndteringsmyndighetens medlemsstat, eller rettigheter eller forpliktelser 

som er omfattet av lovgivningen i en annen medlemsstat enn krisehåndteringsmyndighetens medlemsstat, skal medlemsstatene 

sikre at overføringen får virkning i den andre medlemsstaten eller i henhold til dennes lovgivning. 

2.  Medlemsstatene skal gi den krisehåndteringsmyndigheten som har foretatt eller har til hensikt å foreta overføringen, all 

rimelig bistand for å sikre at aksjer eller andre eierinstrumenter eller eiendeler, rettigheter eller forpliktelser overføres til 

mottakeren i samsvar med ethvert gjeldende krav i nasjonal rett. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at aksjeeiere, kreditorer og tredjeparter som berøres av overføringen av aksjer, andre 

eierinstrumenter, eiendeler, rettigheter eller forpliktelser nevnt i nr. 1, ikke har rett til å hindre, bestride eller tilsidesette 

overføringen i henhold til en lovbestemmelse i den medlemsstaten der eiendelene befinner seg, eller i henhold til den 

lovgivningen som får anvendelse på aksjer, andre eierinstrumenter, rettigheter eller forpliktelser. 

4.  Dersom en krisehåndteringsmyndighet i en medlemsstat (medlemsstat A) anvender nedskrivnings- eller konverterings-

fullmaktene, herunder i forbindelse med kapitalinstrumenter i samsvar med artikkel 59, og dersom de kvalifiserte forpliktelsene 

eller de relevante kapitalinstrumentene i institusjonen som krisehåndteres, omfatter 

a)  instrumenter eller forpliktelser som er omfattet av lovgivningen i en annen medlemsstat enn medlemsstaten der den 

krisehåndteringsmyndigheten som har anvendt nedskrivnings- eller konverteringsfullmaktene, er etablert (medlemsstat B), 

b)  forpliktelser overfor kreditorer som befinner seg i medlemsstat B, 

skal medlemsstat B sikre at hovedstolen for disse forpliktelsene eller instrumentene reduseres, eller at forpliktelser eller 

instrumenter konverteres, i samsvar med anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsfullmaktene til krisehåndte-

ringsmyndigheten i medlemsstat A.  
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5.  Medlemsstatene skal sikre at kreditorer som berøres av anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsfullmakter nevnt 

i nr. 4, ikke har rett til å bestride reduksjonen av hovedstolen for instrumentet eller forpliktelsen eller, alt etter omstendighetene, 

konverteringen av den i henhold til en lovbestemmelse i medlemsstat B. 

6.  Hver medlemsstat skal sikre at følgende fastsettes i samsvar med lovgivningen i krisehåndteringsmyndighetens 

medlemsstat: 

a)  Aksjeeieres, kreditorers og tredjeparters rett til å bestride, gjennom en klage i henhold til artikkel 85, en overføring av 

aksjer, andre eierinstrumenter, eiendeler, rettigheter eller forpliktelser nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

b)  Kreditorers rett til å bestride, gjennom en klage i henhold til artikkel 85, reduksjonen av hovedstolen for eller 

konverteringen av et instrument eller en forpliktelse som er omfattet av nr. 4 bokstav a) eller b) i denne artikkel. 

c)  Beskyttelsestiltakene for delvis overføring som nevnt i kapittel VII, når det gjelder eiendeler, rettigheter eller forpliktelser 

nevnt i nr. 1. 

Artikkel 67 

Fullmakt med hensyn til eiendeler, rettigheter, forpliktelser, aksjer og andre eierinstrumenter som befinner seg i 

tredjestater 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene i tilfeller der et krisehåndteringstiltak omfatter et tiltak med 

hensyn til eiendeler som befinner seg i en tredjestat, eller aksjer, andre eierinstrumenter, rettigheter eller forpliktelser som er 

omfattet av lovgivningen i en tredjestat, kan kreve 

a)  at administratoren, bobestyreren eller enhver annen person som utøver kontroll over institusjonen som krisehåndteres, samt 

mottakeren skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at overføringen, nedskrivningen, konverteringen eller tiltaket trer i 

kraft, 

b)  at administratoren, bobestyreren eller enhver annen person som utøver kontroll over institusjonen som krisehåndteres, skal 

forvalte aksjene, andre eierinstrumenter, eiendeler eller rettigheter eller oppfylle forpliktelsene på vegne av mottakeren, til 

overføringen, nedskrivningen, konverteringen eller tiltaket trer i kraft, 

c)  at rimelige kostnader for mottakeren, som rettmessig har påløpt ved gjennomføringen av tiltak som kreves i henhold til 

bokstav a) og b) i dette nummer, betales på en av måtene nevnt i artikkel 37 nr. 7. 

2.  Dersom krisehåndteringsmyndigheten anser at det, til tross for alle de nødvendige tiltakene som er truffet av 

administratoren, bobestyreren eller en annen person i samsvar med nr. 1 bokstav a), er svært usannsynlig at overføringen, 

konverteringen eller tiltaket vil få virkning for visse eiendeler som befinner seg i en tredjestat, eller for visse aksjer, andre 

eierinstrumenter, rettigheter eller forpliktelser som er omfattet av lovgivningen i en tredjestat, skal krisehåndte-

ringsmyndigheten ikke iverksette overføringen, nedskrivningen, konverteringen eller tiltaket. Dersom den allerede har gitt ordre 

om overføringen, nedskrivningen, konverteringen eller tiltaket, skal denne ordren anses som ugyldig i forbindelse med de 

aktuelle eiendelene, aksjene, eierinstrumentene, rettighetene eller forpliktelsene. 

Artikkel 68 

Utelukkelse av visse avtalevilkår ved tidlig inngrep og krisehåndtering 

1.  Et kriseforebyggende tiltak eller et kriseløsningstiltak som er truffet overfor et foretak i samsvar med dette direktiv, 

herunder enhver hendelse som er direkte knyttet til anvendelsen av et slikt tiltak, skal ikke i seg selv, i henhold til en kontrakt 

som er inngått av foretaket, anses som en tvangsfullbyrdelsesgrunn som definert i direktiv 2002/47/EF, eller som insolvens-

behandling som definert i direktiv 98/26/EF, forutsatt at de vesentlige forpliktelsene i henhold til kontrakten, herunder 

betalings- og leveringsforpliktelser og bestemmelser om sikkerhetsstillelse, fortsatt oppfylles.  
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Videre skal et kriseforebyggende tiltak eller kriseløsningstiltak ikke i seg selv anses som en tvangsfullbyrdelsesgrunn eller som 

insolvensbehandling i henhold til en kontrakt som er inngått av 

a)  et datterforetak, og som omfatter forpliktelser som garanteres eller på annen måte støttes av morforetaket eller av et 

konsernforetak, eller 

b)  et foretak i samme konsern, og som omfatter bestemmelser om kryssmislighold. 

2.  Dersom framgangsmåter for krisehåndtering i en tredjestat anerkjennes i henhold til artikkel 94, eller dersom en krisehåndte-

ringsmyndighet beslutter det, skal slike framgangsmåter ved anvendelsen av denne artikkel utgjøre et kriseløsningstiltak. 

3.  Forutsatt at de vesentlige forpliktelsene i henhold til kontrakten, herunder betalings- og leveringsforpliktelser og 

bestemmelser om sikkerhetsstillelse, fortsatt oppfylles, skal et kriseforebyggende tiltak eller et kriseløsningstiltak, herunder 

enhver hendelse som er direkte knyttet til anvendelsen av et slikt tiltak, ikke i seg selv gjøre det mulig for noen å 

a)  utøve noen hevings-, utsettelses-, endrings-, avregnings- eller motregningsrett, herunder i forbindelse med en kontrakt som 

er inngått av 

i)  et datterforetak, og der forpliktelsene garanteres eller på annen måte støttes av et konsernforetak, 

ii)  et konsernforetak, og som omfatter bestemmelser om kryssmislighold, 

b)  komme i besittelse av, utøve kontroll over eller gjøre sikkerhetsretter gjeldende med hensyn til en eiendom som tilhører den 

berørte institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), eller et konsernforetak i forbindelse med 

kontrakter som omfatter bestemmelser om kryssmislighold, 

c)  påvirke avtalefestede rettigheter som innehas av den berørte institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), 

c) eller d), eller av et konsernforetak i forbindelse med kontrakter som omfatter bestemmelser om kryssmislighold. 

4.  Denne artikkel berører ikke en persons rett til å treffe et tiltak som nevnt i nr. 3 dersom denne retten følger av en annen 

hendelse enn det kriseforebyggende tiltaket, kriseløsningstiltaket eller en hendelse som er direkte knyttet til anvendelsen av et 

slikt tiltak. 

5.  En utsettelse eller begrensning i henhold til artikkel 69, 70 eller 71 skal ikke anses som manglende oppfyllelse av en 

avtaleforpliktelse ved anvendelsen av nr. 1 og 2 i denne artikkel. 

6.  Bestemmelsene i denne artikkel skal anses som overordnede ufravikelige bestemmelser som definert i artikkel 9 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008(1). 

Artikkel 69 

Fullmakt til å utsette visse forpliktelser 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene har fullmakt til å utsette enhver betalings- eller leverings-

forpliktelse i henhold til enhver kontrakt som er inngått av en institusjon som krisehåndteres, fra en melding om utsettelse 

offentliggjøres i henhold til artikkel 83 nr. 4 og fram til midnatt første bankdag etter offentliggjøringen i den medlemsstaten der 

institusjonen som krisehåndteres, er etablert.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008 av 17. juni 2008 om hvilken lovgivning som får anvendelse på avtaleforpliktelser 

(Roma I) (EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6). 
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2.  Dersom en betalings- eller leveringsforpliktelse ville ha forfalt i løpet av utsettelsesperioden, skal betalings- eller 

leveringsforpliktelsen forfalle umiddelbart etter at utsettelsesperioden har utløpt. 

3.  Dersom en institusjon som krisehåndteres, får sine kontraktfestede betalings- eller leveringsforpliktelser utsatt i henhold 

til nr. 1, skal betalings- eller leveringsforpliktelsene til institusjonens motparter i henhold til kontrakten utsettes i samme 

periode. 

4.  En utsettelse i henhold til nr. 1 får ikke anvendelse på 

a)  kvalifiserte innskudd, 

b)  betalings- og leveringsforpliktelser overfor systemer eller systemansvarlige som er utpekt i henhold til direktiv 98/26/EF, 

sentrale motparter og sentralbanker, 

c)  berettigede krav ved anvendelsen av direktiv 97/9/EF. 

5.  Ved anvendelsen av en fullmakt i henhold til denne artikkel skal krisehåndteringsmyndighetene ta hensyn til den 

innvirkningen anvendelsen av fullmakten kan få på finansmarkedenes ordnede virkemåte. 

Artikkel 70 

Fullmakt til å begrense sikkerhetsretter 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene har fullmakt til å begrense muligheten for at sikrede 

kreditorer i en institusjon som krisehåndteres, kan gjøre sikkerhetsretter gjeldende med hensyn til eiendeler i den berørte 

institusjonen som krisehåndteres, fra en melding om begrensning offentliggjøres i henhold til artikkel 83 nr. 4 og fram til 

midnatt første bankdag etter offentliggjøringen i den medlemsstaten der institusjonen som krisehåndteres, er etablert. 

2.  Krisehåndteringsmyndighetene skal ikke anvende fullmakten nevnt i nr. 1 i forbindelse med sikkerhetsretter som tilhører 

systemer eller systemansvarlige som er utpekt i henhold til direktiv 98/26/EF, sentrale motparter og sentralbanker, i eiendeler 

som institusjonen som krisehåndteres, har pantsatt eller stilt som marginsikkerhet eller full sikkerhet. 

3.  Når artikkel 80 får anvendelse, skal krisehåndteringsmyndighetene sikre at enhver begrensning som er pålagt i henhold til 

fullmakten nevnt i nr. 1 i denne artikkel, anvendes konsekvent for alle konsernforetak som er omfattet av et krisehåndte-

ringstiltak. 

4.  Ved anvendelsen av en fullmakt i henhold til denne artikkel skal krisehåndteringsmyndighetene ta hensyn til den 

innvirkningen anvendelsen av fullmakten kan få på finansmarkedenes ordnede virkemåte. 

Artikkel 71 

Fullmakt til midlertidig å utsette hevingsretten 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene har fullmakt til å utsette hevingsretten for enhver part i en 

kontrakt inngått med en institusjon som krisehåndteres, fra meldingen offentliggjøres i henhold til artikkel 83 nr. 4, fram til 

midnatt første bankdag etter offentliggjøringen i den medlemsstaten der institusjonen som krisehåndteres, er etablert, forutsatt 

at betalings- og leveringsforpliktelser fortsatt oppfylles og at sikkerhetsstillelse ytes. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene har fullmakt til å utsette hevingsretten for enhver part i en 

kontrakt inngått med et datterforetak til en institusjon som krisehåndteres, når 

a)  forpliktelsene i henhold til kontrakten garanteres eller på annen måte støttes av institusjonen som krisehåndteres,  
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b)  hevingsretten i henhold til kontrakten utelukkende er basert på insolvens eller finansielle forhold i institusjonen som 

krisehåndteres, og 

c)  overføringsfullmakten er eller kan bli anvendt overfor institusjonen som krisehåndteres, dersom enten 

i)  alle eiendeler og forpliktelser i datterforetaket som er knyttet til denne kontrakten, er eller kan bli overført til og overtatt 

av mottakeren, eller 

ii)  krisehåndteringsmyndigheten på annen måte sikrer tilstrekkelig beskyttelse for slike forpliktelser. 

Utsettelsen skal få virkning fra meldingen offentliggjøres i henhold til artikkel 83 nr. 4 og fram til midnatt første bankdag etter 

offentliggjøringen i den medlemsstaten der datterforetaket til institusjonen som krisehåndteres, er etablert. 

3.  En utsettelse i henhold til nr. 1 eller 2 får ikke anvendelse på systemer eller systemansvarlige som er utpekt i henhold til 

direktiv 98/26/EF, sentrale motparter eller sentralbanker. 

4.  En person kan utøve en hevingsrett i henhold til en kontrakt før utløpet av fristen nevnt i nr. 1 eller 2 dersom 

vedkommende mottar en melding fra krisehåndteringsmyndigheten om at rettighetene og forpliktelsene som er omfattet av 

kontrakten, ikke vil bli 

a)  overført til et annet foretak, eller 

b)  omfattet av nedskrivning eller konvertering ved anvendelse av det interne tapsdekningsverktøyet i samsvar med artikkel 43 

nr. 2 bokstav a). 

5.  Dersom en krisehåndteringsmyndighet anvender fullmakten angitt i nr. 1 eller 2 i denne artikkel til å utsette hevingsretten, 

og dersom det ikke er gitt melding i henhold til nr. 4 i denne artikkel, kan disse rettighetene, med forbehold for artikkel 68, 

utøves på følgende måte når utsettelsesperioden utløper: 

a)  Dersom rettighetene og forpliktelsene som er omfattet av kontrakten, er blitt overført til et annet foretak, kan en motpart 

utøve hevingsretten i henhold til vilkårene i kontrakten bare ved en fortsatt eller senere tvangsfullbyrdelsesgrunn fra 

mottakerens side. 

b)  Dersom rettighetene og forpliktelsene som er omfattet av kontrakten, forblir i institusjonen som krisehåndteres, og 

krisehåndteringsmyndigheten ikke har anvendt det interne tapsdekningsverktøyet i samsvar med artikkel 43 nr. 2 bokstav a) 

på den aktuelle kontrakten, kan en motpart utøve hevingsretten i henhold til vilkårene i kontrakten når utsettelsen i henhold 

til nr. 1 utløper. 

6.  Ved anvendelsen av en fullmakt i henhold til denne artikkel skal krisehåndteringsmyndighetene ta hensyn til den 

innvirkningen anvendelsen av fullmakten kan få på finansmarkedenes ordnede virkemåte. 

7.  Vedkommende myndigheter eller krisehåndteringsmyndigheter kan kreve at en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 

1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) skal føre detaljerte registre over finansielle kontrakter. 

På anmodning fra en vedkommende myndighet eller krisehåndteringsmyndighet skal et transaksjonsregister gjøre tilgjengelig 

for vedkommende myndigheter eller krisehåndteringsmyndigheter alle opplysninger som er nødvendige for at de skal kunne 

oppfylle sine respektive forpliktelser og utføre sine oppdrag i samsvar med artikkel 81 i forordning (EU) nr. 648/2012.  
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8.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi følgende med sikte på anvendelsen av nr. 7: 

a)  Et minstesett av opplysninger om finansielle kontrakter som skal inngå i de detaljerte registrene. 

b)  Under hvilke omstendigheter kravet skal pålegges. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 72 

Anvendelse av krisehåndteringsfullmakter 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene, for at de skal kunne treffe et krisehåndteringstiltak, kan 

utøve kontroll over institusjonen som krisehåndteres, med sikte på 

a)  å drive virksomheten og yte tjenestene i institusjonen som krisehåndteres, med alle fullmaktene som aksjeeierne og 

ledelsesorganet har, og 

b)  å forvalte og avhende eiendeler og eiendom som tilhører institusjonen som krisehåndteres. 

Kontrollen nevnt i første ledd kan utøves direkte av krisehåndteringsmyndigheten eller indirekte av én eller flere personer som 

er utpekt av krisehåndteringsmyndigheten. Medlemsstatene skal sikre at stemmeretter knyttet til aksjer eller andre eier-

instrumenter som innehas av institusjonen som krisehåndteres, ikke kan utøves i krisehåndteringsperioden. 

2.  Med forbehold for artikkel 85 nr. 1 skal medlemsstatene sikre at krisehåndteringsmyndighetene kan treffe et krisehåndte-

ringstiltak gjennom en gjennomføringsordre i samsvar med nasjonale forvaltningsmyndigheter og framgangsmåter, uten å utøve 

kontroll over institusjonen som krisehåndteres. 

3.  Krisehåndteringsmyndighetene skal i hvert enkelt tilfelle beslutte om det er hensiktsmessig å treffe krisehåndte-

ringstiltaket på de måtene som angis i nr. 1 eller nr. 2, idet det tas hensyn til krisehåndteringsmålene og de alminnelige 

prinsippene for krisehåndtering, de særlige omstendighetene for den berørte institusjonen som krisehåndteres, og behovet for å 

fremme en effektiv krisehåndtering av konserner som driver grensekryssende virksomhet. 

4.  Krisehåndteringsmyndighetene skal ikke anses å være «skyggeledere» eller faktiske ledere i henhold til nasjonal rett. 

KAPITTEL VII 

Beskyttelsestiltak 

Artikkel 73 

Behandling av aksjeeiere og kreditorer ved delvis overføring og anvendelse av det interne tapsdekningsverktøyet 

Medlemsstatene skal, når ett eller flere krisehåndteringsverktøy er blitt anvendt, og særlig ved anvendelsen av artikkel 75, sikre 

a)  at dersom bokstav b) ikke får anvendelse, og når krisehåndteringsmyndighetene overfører bare deler av rettigheter, 

eiendeler og forpliktelser som tilhører institusjonen som krisehåndteres, får aksjeeierne og de kreditorene som ikke har fått 

sine fordringer overført, minst like stor godtgjøring for sine fordringer som de ville ha fått dersom institusjonen som 

krisehåndteres, var blitt avviklet gjennom ordinær insolvensbehandling på det tidspunktet beslutningen nevnt i artikkel 82 

ble truffet,  
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b)  at når krisehåndteringsmyndighetene anvender det interne tapsdekningsverktøyet, påføres aksjeeiere og kreditorer som har 

fått sine fordringer nedskrevet eller konvertert til egenkapital, ikke større tap enn de ville ha blitt påført dersom institu-

sjonen som krisehåndteres, var blitt avviklet gjennom ordinær insolvensbehandling umiddelbart på det tidspunktet 

beslutningen nevnt i artikkel 82 ble truffet. 

Artikkel 74 

Vurdering av forskjeller i behandlingen 

1.  For å vurdere om aksjeeiere og kreditorer ville ha fått en bedre behandling dersom institusjonen som krisehåndteres, 

hadde vært omfattet av ordinær insolvensbehandling, herunder, men ikke bare, ved anvendelsen av artikkel 73, skal medlems-

statene sikre at en uavhengig person foretar en vurdering snarest mulig etter at krisehåndteringstiltaket eller -tiltakene er 

iverksatt. Denne vurderingen skal ikke være den samme som den verdsettingen som skal foretas i henhold til artikkel 36. 

2.  Ved vurderingen i nr. 1 skal følgende fastsettes: 

a)  Hvilken behandling aksjeeiere og kreditorer, eller de aktuelle innskuddsgarantiordningene, ville ha fått dersom institusjonen 

som krisehåndteres, og som krisehåndteringstiltaket eller -tiltakene berører, hadde innledet ordinær insolvensbehandling på 

det tidspunktet beslutningen nevnt i artikkel 82 ble truffet. 

b)  Den faktiske behandlingen som aksjeeiere og kreditorer i institusjonen som krisehåndteres, har fått i forbindelse med 

krisehåndteringen av institusjonen. 

c)  Om det er noen forskjeller mellom behandlingen nevnt i bokstav a) og behandlingen nevnt i bokstav b). 

3.  Ved vurderingen skal det 

a)  antas at institusjon som krisehåndteres, og som krisehåndteringstiltaket eller -tiltakene berører, ville ha innledet ordinær 

insolvensbehandling på det tidspunktet beslutningen nevnt i artikkel 82 ble truffet, 

b)  antas at krisehåndteringstiltaket eller -tiltakene ikke var blitt iverksatt, 

c)  ses bort fra en eventuell ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige til institusjonen som krisehåndteres. 

4.  EBA kan utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi metodene for vurderingen omhandlet i denne 

artikkel, særlig metoden for å vurdere hvilken behandling aksjeeiere og kreditorer ville ha fått dersom institusjonen som 

krisehåndteres, hadde innledet ordinær insolvensbehandling på det tidspunktet beslutningen nevnt i artikkel 82 ble truffet. 

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. 

Artikkel 75 

Beskyttelsestiltak for aksjeeiere og kreditorer 

Dersom det ved vurderingen som foretas i henhold til artikkel 74, fastslås at aksjeeiere eller kreditorer nevnt i artikkel 73, eller 

innskuddsgarantiordningen i samsvar med artikkel 109 nr. 1, er blitt påført større tap enn de ville ha blitt påført ved en 

avvikling gjennom ordinær insolvensbehandling, skal medlemsstatene sikre at de har rett til å få utbetalt differansen fra 

ordningen for krisehåndteringsfinansiering.  
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Artikkel 76 

Beskyttelsestiltak for motparter ved delvis overføring 

1.  Medlemsstatene skal sikre at beskyttelsestiltakene angitt i nr. 2 får anvendelse under følgende omstendigheter: 

a)  En krisehåndteringsmyndighet overfører bare deler av eiendelene, rettighetene eller forpliktelsene i en institusjon som 

krisehåndteres, til et annet foretak eller, ved anvendelse av et krisehåndteringsverktøy, fra en broinstitusjon eller en 

kapitalforvaltningsenhet til en annen person. 

b)  En krisehåndteringsmyndighet anvender fullmaktene angitt i artikkel 64 nr. 1 bokstav f). 

2.  Medlemsstatene skal sikre egnet beskyttelse for følgende avtaler og for motpartene i disse avtalene: 

a)  Avtaler om sikkerhetsstillelse der en person gjennom en sikkerhet har en faktisk eller mulig interesse i eiendelene eller 

rettighetene som omfattes av overføringen, uavhengig av om denne interessen er sikret gjennom bestemte eiendeler eller 

rettigheter eller gjennom et generalpant eller en lignende ordning. 

b)  Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett, der det stilles sikkerhet for å sikre eller 

dekke resultatene av angitte forpliktelser ved at fullt eierskap til eiendeler overføres fra sikkerhetsstilleren til 

sikkerhetshaveren, forutsatt at sikkerhetshaveren skal overføre eiendeler dersom de angitte forpliktelsene innfris. 

c)  Motregningsavtaler som gjør det mulig å motregne to eller flere fordringer eller forpliktelser mellom institusjonen som 

krisehåndteres, og en motpart. 

d)  Avregningsavtaler. 

e)  Obligasjoner med fortrinnsrett. 

f)  Avtaler om strukturert finansiering, herunder verdipapirisering og instrumenter som anvendes for sikringsformål, som 

utgjør en integrert del av fordringsmassen, og som i henhold til nasjonal rett er sikret på tilsvarende måte som obligasjoner 

med fortrinnsrett, som innebærer at en avtalepart eller en forvalter, en agent eller en fullmektig stiller og innehar en 

sikkerhet. 

Den egnede formen for beskyttelse for hver kategori av avtaler som er angitt i bokstav a)–f) i dette nummer, er nærmere angitt i 

artikkel 77–80 og skal være omfattet av begrensningene angitt i artikkel 68–71. 

3.  Kravet i nr. 2 får anvendelse uansett hvor mange parter som omfattes av avtalene, og uansett om avtalene 

a)  er opprettet gjennom en kontrakt, en fullmakt eller på annen måte, eller oppstår automatisk som følge av lovgivningen, 

b)  oppstår i henhold til eller er helt eller delvis omfattet av lovgivningen i en annen medlemsstat eller i en tredjestat. 

4.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for nærmere å fastsette hvilke kategorier av 

avtaler som er omfattet av nr. 2 bokstav a)–f) i denne artikkel.  
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Artikkel 77 

Beskyttelse for avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse, motregning og avregning 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det finnes egnet beskyttelse for avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse i form av over-

dragelse av eiendomsrett og for motregningsavtaler og avregningsavtaler for å hindre en delvis overføring av rettighetene og 

forpliktelsene som er beskyttet gjennom en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett, en 

motregningsavtale eller en avregningsavtale mellom institusjonen som krisehåndteres, og en annen person, og en endring eller 

heving av rettigheter og forpliktelser som er beskyttet gjennom en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse 

av eiendomsrett, en motregningsavtale eller en avregningsavtale ved anvendelse av tilleggsfullmakter. 

Ved anvendelsen av første ledd skal rettigheter og forpliktelser behandles som beskyttede i henhold til en slik avtale dersom 

avtalepartene har rett til å motregne eller avregne disse rettighetene og forpliktelsene. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 kan krisehåndteringsmyndigheten, dersom det er nødvendig for å sikre at de dekkede innskuddene er 

tilgjengelige, 

a)  overføre dekkede innskudd som omfattes av en avtale nevnt i nr. 1, uten å overføre eiendeler, rettigheter eller forpliktelser 

som omfattes av samme avtale, og 

b)  overføre, endre eller oppheve eiendeler, rettigheter eller forpliktelser uten å overføre de dekkede innskuddene. 

Artikkel 78 

Beskyttelse for avtaler om sikkerhetsstillelse 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det finnes egnet beskyttelse for forpliktelser som sikres i henhold til en avtale om sikkerhets-

stillelse, for å unngå 

a)  overføring av eiendeler som utgjør sikkerhet for forpliktelsen, med mindre forpliktelsen og fordelen av sikkerheten også 

overføres, 

b)  overføring av en sikret forpliktelse, med mindre fordelen av sikkerheten også overføres, 

c)  overføring av fordelen av sikkerheten, med mindre den sikrede forpliktelsen også overføres, eller 

d)  endring eller heving av en avtale om sikkerhetsstillelse ved anvendelse av tilleggsfullmakter, dersom denne endringen eller 

hevingen fører til at forpliktelsen ikke lenger er sikret. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 kan krisehåndteringsmyndigheten, dersom det er nødvendig for å sikre at de dekkede innskuddene er 

tilgjengelige, 

a)  overføre dekkede innskudd som omfattes av en avtale nevnt i nr. 1, uten å overføre eiendeler, rettigheter eller forpliktelser 

som omfattes av samme avtale, og 

b)  overføre, endre eller oppheve eiendeler, rettigheter eller forpliktelser uten å overføre de dekkede innskuddene. 

Artikkel 79 

Beskyttelse for avtaler om strukturert finansiering og obligasjoner med fortrinnsrett 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det finnes egnet beskyttelse for avtaler om strukturert finansiering, herunder avtaler nevnt i 

artikkel 76 nr. 2 bokstav e) og f), for å unngå 

a)  delvis overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som utgjør eller er en del av en avtale om strukturert finansiering, 

herunder avtaler nevnt i artikkel 76 nr. 2 bokstav e) og f), som institusjonen som krisehåndteres, er part i,  
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b)  oppheving eller endring, ved anvendelse av tilleggsfullmakter, av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som utgjør eller er 

en del av en avtale om strukturert finansiering, herunder avtaler nevnt i artikkel 76 nr. 2 bokstav e) og f), som institusjonen 

som krisehåndteres, er part i. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 kan krisehåndteringsmyndigheten, dersom det er nødvendig for å sikre at de dekkede innskuddene er 

tilgjengelige, 

a)  overføre dekkede innskudd som omfattes av en avtale nevnt i nr. 1, uten å overføre eiendeler, rettigheter eller forpliktelser 

som omfattes av samme avtale, og 

b)  overføre, endre eller oppheve eiendeler, rettigheter eller forpliktelser uten å overføre de dekkede innskuddene. 

Artikkel 80 

Delvis overføring: beskyttelse av betalings-, clearing- og oppgjørssystemer 

1.  Medlemsstatene skal sikre at anvendelsen av et krisehåndteringsverktøy ikke berører anvendelsen av og reglene for 

systemer som er omfattet av direktiv 98/26/EF, når krisehåndteringsmyndigheten 

a)  overfører bare deler av eiendelene, rettighetene eller forpliktelsene i en institusjon som krisehåndteres, til et annet foretak, 

eller 

b)  anvender fullmakter i henhold til artikkel 64 til å oppheve eller endre vilkårene i en kontrakt som institusjonen som 

krisehåndteres, er part i, eller til å erstatte en mottaker som part. 

2.  Særlig skal en overføring, oppheving eller endring som nevnt i nr. 1 i denne artikkel ikke medføre tilbakekalling av en 

overføringsordre i strid med artikkel 5 i direktiv 98/26/EF, og den skal ikke endre eller hindre iverksettingen av over-

føringsordrer og avregning i henhold til artikkel 3 og 5 i nevnte direktiv, anvendelsen av midler, verdipapirer eller kreditt-

fasiliteter i henhold til artikkel 4 i nevnte direktiv eller beskyttelsen av en sikkerhet i henhold til artikkel 9 i samme direktiv. 

KAPITTEL VIII 

Prosedyremessige forpliktelser 

Artikkel 81 

Meldingskrav 

1.  Medlemsstatene skal kreve at ledelsesorganet for en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 

d) skal underrette vedkommende myndighet dersom de anser at institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), 

c) eller d) er eller kan forventes å bli kriserammet i henhold til artikkel 32 nr. 4. 

2.  Vedkommende myndigheter skal underrette de berørte krisehåndteringsmyndighetene om enhver melding som de har 

mottatt i henhold til nr. 1 i denne artikkel, og om eventuelle kriseforebyggende tiltak eller tiltak nevnt i artikkel 104 i direktiv 

2013/36/EU som de krever at en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c), eller d) i dette direktiv skal 

treffe. 

3.  Dersom en vedkommende myndighet eller en krisehåndteringsmyndighet fastslår at vilkårene nevnt i artikkel 32 nr. 1 

bokstav a) og b) er oppfylt for en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), skal den umiddelbart 

underrette følgende myndigheter om dette, dersom dette ikke er samme myndighet: 

a)  Krisehåndteringsmyndigheten for institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

b)  Vedkommende myndighet for institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d).  
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c)  Vedkommende myndighet for en filial av institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

d)  Krisehåndteringsmyndigheten for en filial av institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

e)  Sentralbanken. 

f)  Innskuddsgarantiordningen som en kredittinstitusjon er medlem av, når det er nødvendig for at innskuddsgarantiordningens 

funksjoner skal kunne utøves. 

g)  Organet som har ansvar for ordningene for krisehåndteringsfinansiering, når det er nødvendig for at finansierings-

ordningenes funksjoner skal kunne utøves. 

h)  Konsernkrisehåndteringsmyndigheten, når det er relevant. 

i)  Vedkommende departement. 

j)  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten, i tilfeller der institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 

d) i dette direktiv er omfattet av tilsyn på konsolidert grunnlag i henhold til avdeling VII kapittel 3 i direktiv 2013/36/EU. 

k)  ESRB og den utpekte nasjonale makrotilsynsmyndigheten. 

4.  Dersom overføringen av opplysninger som er nevnt i nr. 3 bokstav f) og g), ikke garanterer en hensiktsmessig grad av 

fortrolighet, skal vedkommende myndighet eller krisehåndteringsmyndighet opprette alternative framgangsmåter for kommuni-

kasjon som har samme mål og samtidig sikrer en hensiktsmessig grad av fortrolighet. 

Artikkel 82 

Krisehåndteringsmyndighetens beslutning 

1.  Krisehåndteringsmyndigheten skal, når den mottar en underretning fra vedkommende myndighet i henhold til artikkel 81 

nr. 3, eller på eget initiativ, fastslå om vilkårene i artikkel 32 nr. 1 og artikkel 33 er oppfylt for institusjonen eller foretaket 

nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

2.  En beslutning om hvorvidt krisehåndteringstiltak skal treffes overfor en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 

bokstav b), c) eller d), skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Begrunnelsen for beslutningen, herunder en konstatering av at institusjonen oppfyller vilkårene for krisehåndtering. 

b)  Hvilket tiltak krisehåndteringsmyndigheten har til hensikt å treffe, herunder eventuelt beslutningen om å søke om avvikling, 

oppnevning av en administrator eller et annet tiltak i samsvar med ordinær insolvensbehandling eller, med forbehold for 

artikkel 37 nr. 9, i henhold til nasjonal rett. 

3.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette framgangsmåter og innhold i forbindelse med 

følgende krav: 

a)  Meldingene nevnt i artikkel 81 nr. 1–3.  
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b)  Meldingen om utsettelse nevnt i artikkel 83. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel  

10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 83 

Krisehåndteringsmyndighetenes prosedyremessige forpliktelser 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene snarest mulig etter at de har truffet et krisehåndteringstiltak, 

oppfyller kravene i nr. 2–4. 

2.  Krisehåndteringsmyndigheten skal underrette institusjonen som krisehåndteres, og følgende myndigheter, dersom dette 

ikke er samme myndighet: 

a)  Vedkommende myndighet for institusjonen som krisehåndteres. 

b)  Vedkommende myndighet for en filial av institusjonen som krisehåndteres. 

c)  Sentralbanken. 

d)  Innskuddsgarantiordningen som kredittinstitusjonen som krisehåndteres, er medlem av. 

e)  Organet som har ansvar for ordningene for krisehåndteringsfinansiering. 

f)  Konsernkrisehåndteringsmyndigheten, når det er relevant. 

g)  Vedkommende departement. 

h)  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten, når institusjonen som krisehåndteres, er omfattet av tilsyn på konsolidert grunnlag 

i henhold til avdeling VII kapittel 3 i direktiv 2013/36/EU. 

i)  Den utpekte nasjonale makrotilsynsmyndigheten og ESRB. 

j)  Kommisjonen, Den europeiske sentralbank, ESMA, Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner) (EIOPA), opprettet i henhold til forordning (EU) nr. 1094/2010, og EBA. 

k)  De ansvarlige for systemet som institusjonen deltar i, dersom institusjonen som krisehåndteres, er en institusjon som 

definert i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 98/26/EF. 

3.  En melding nevnt i nr. 2 skal omfatte en kopi av alle beslutninger eller instrumenter som ligger til grunn for anvendelsen 

av de relevante fullmaktene, og skal angi ikrafttredelsesdatoen for krisehåndteringstiltaket eller -tiltakene. 

4.  Krisehåndteringsmyndigheten skal offentliggjøre eller sikre at det offentliggjøres en kopi av beslutningen eller instrumen-

tet som ligger til grunn for krisehåndteringstiltaket, eller en melding som oppsummerer krisehåndteringstiltakets virkninger, 

særlig for detaljkunder, og, dersom det er relevant, vilkårene og perioden for utsettelsen eller begrensningen nevnt i artikkel  

69–71, på følgende måte: 

a)  På sitt offisielle nettsted.  
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b)  På nettstedet til vedkommende myndighet, dersom dette er en annen myndighet enn krisehåndteringsmyndigheten, og på 

EBAs nettsted. 

c)  På nettstedet til institusjonen som krisehåndteres. 

d)  Dersom aksjene, de andre eierinstrumentene eller gjeldsinstrumentene i institusjonen som krisehåndteres, opptas til handel 

på et regulert marked, anvendes midlene for offentliggjøring av obligatoriske opplysninger om institusjonen som 

krisehåndteres, i samsvar med artikkel 21 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(1). 

5.  Dersom aksjene, eierinstrumentene eller gjeldsinstrumentene ikke kan opptas til handel på et regulert marked, skal 

krisehåndteringsmyndigheten sikre at dokumentene som utgjør bevisgrunnlag for instrumentene nevnt i nr. 4, sendes til de 

aksjeeierne og kreditorene i institusjonen som krisehåndteres, som finnes i de registrene og databasene i institusjonen som 

krisehåndteres, og som er tilgjengelige for krisehåndteringsmyndigheten. 

Artikkel 84 

Fortrolige opplysninger 

1.  Kravet om taushetsplikt skal være bindende for følgende personer: 

a)  Krisehåndteringsmyndighetene. 

b)  Vedkommende myndigheter og EBA. 

c)  Vedkommende departementer. 

d)  Særskilte forvaltere eller midlertidige forvaltere utpekt i henhold til dette direktiv. 

e)  Potensielle erververe som blir kontaktet av vedkommende myndigheter, eller som krisehåndteringsmyndighetene henvender 

seg til, uavhengig av om denne kontakten eller henvendelsen inngikk i forberedelsen til anvendelsen av verktøyet for 

virksomhetssalg, og uavhengig av om henvendelsen førte til et erverv. 

f)  Revisorer, regnskapsførere, juridiske og profesjonelle rådgivere, takstmenn og andre sakkyndige som engasjeres direkte 

eller indirekte av krisehåndteringsmyndighetene, av vedkommende myndigheter, av vedkommende departementer eller av 

potensielle erververe nevnt i bokstav e). 

g)  Organer som forvalter innskuddsgarantiordninger. 

h)  Organer som forvalter erstatningsordninger for investorer. 

i)  Organet som har ansvar for ordningene for krisehåndteringsfinansiering. 

j)  Sentralbanker og andre myndigheter som deltar i krisehåndteringsprosessen. 

k)  En broinstitusjon eller en kapitalforvaltningsenhet. 

l)  Alle andre personer som permanent eller iblant yter eller har ytt tjenester direkte eller indirekte til personer nevnt i  

bokstav a)–k).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 av 

31.12.2004, s. 38). 
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m)  Den øverste ledelsen, medlemmer av ledelsesorganet og ansatte i organene eller foretakene nevnt i bokstav a)–k) før, under 

og etter deres mandatperiode. 

2.  For å sikre at fortrolighetskravene i nr. 1 og 3 oppfylles, skal personene omhandlet i nr. 1 bokstav a)–c), g), h), j) og k) 

sikre at det foreligger interne regler, herunder regler som sikrer taushetsplikt med hensyn til opplysninger som utveksles 

mellom personer som deltar direkte i krisehåndteringsprosessen. 

3.  Uten at det berører allmenngyldigheten av kravene i nr. 1, skal det være forbudt for personene nevnt i nevnte nummer å gi 

videre til en person eller myndighet fortrolige opplysninger som de mottar i forbindelse med sine arbeidsoppgaver, eller fra en 

vedkommende myndighet eller krisehåndteringsmyndighet i forbindelse med dennes funksjoner i henhold til dette direktiv, 

unntatt i forbindelse med utøvelsen av funksjoner i henhold til dette direktiv, i en summarisk eller sammenfattet form slik at de 

enkelte institusjonene eller foretakene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) ikke kan identifiseres, eller med uttrykkelig 

forhåndsgodkjenning fra myndigheten eller fra den institusjonen eller det foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) 

som har gitt opplysningene. 

Medlemsstatene skal sikre at ingen fortrolige opplysninger gis videre av personene nevnt i nr. 1, og at det foretas en vurdering 

av de mulige virkningene en framlegging av opplysninger vil kunne ha for offentlighetens interesse med hensyn til finans-

politikk, pengepolitikk eller økonomisk politikk, for fysiske og juridiske personers kommersielle interesser, for formålet med 

inspeksjoner, for undersøkelser og for revisjon. 

Framgangsmåten for kontroll av virkningene av å gi opplysninger videre skal omfatte en særlig vurdering av virkningene av 

enhver offentliggjøring av innholdet og nærmere opplysninger i gjenopprettings- og krisehåndteringsplanen nevnt i artikkel 5, 7 

og 10–12, og resultatene av enhver vurdering som er foretatt i henhold til artikkel 6, 8 og 15. 

En person eller et foretak nevnt i nr. 1 skal være sivilrettslig ansvarlig ved en eventuell overtredelse av denne artikkel, i samsvar 

med nasjonal rett. 

4.  Denne artikkel skal ikke være til hinder for 

a)  at ansatte og sakkyndige i organene og foretakene nevnt i nr. 1 bokstav a)–j) utveksler opplysninger seg imellom innenfor 

hvert enkelt organ eller hvert enkelt foretak, eller 

b)  at krisehåndteringsmyndigheter og vedkommende myndigheter, herunder deres ansatte og sakkyndige, utveksler opplysninger 

med hverandre og med andre krisehåndteringsmyndigheter i Unionen, andre vedkommende myndigheter i Unionen, 

vedkommende departementer, sentralbanker, innskuddsgarantiordninger, erstatningsordninger for investorer, myndigheter med 

ansvar for ordinær insolvensbehandling, myndigheter med ansvar for å opprettholde stabiliteten i finanssystemet i 

medlemsstatene ved anvendelse av makrotilsynsregler, personer som foretar lovfestet revisjon av regnskaper, EBA eller, med 

forbehold for artikkel 98, tredjestatsmyndigheter som utfører samme type oppgaver som krisehåndteringsmyndighetene, eller, i 

samsvar med strenge fortrolighetskrav, med en potensiell erverver med sikte på å planlegge eller gjennomføre et 

krisehåndteringstiltak. 

5.  Uten hensyn til andre bestemmelser i denne artikkel kan medlemsstatene tillate utveksling av opplysninger med følgende: 

a)  Enhver annen person som er omfattet av strenge fortrolighetskrav, dersom det er nødvendig for å planlegge eller 

gjennomføre et krisehåndteringstiltak. 

b)  Parlamentariske undersøkelseskomiteer i deres medlemsstater, revisjonsretter i deres medlemsstater og andre foretak med 

ansvar for undersøkelser i deres medlemsstater, på egnede vilkår.  
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c)  Nasjonale myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med betalingssystemer, myndigheter med ansvar for ordinær insolvens-

behandling, myndigheter med offentlig ansvar for tilsyn med andre foretak i finanssektoren, myndigheter med ansvar for 

tilsyn med finansmarkedene og forsikringsselskaper samt inspektører som handler på deres vegne, myndigheter med ansvar 

for å opprettholde finanssystemets stabilitet i medlemsstatene ved anvendelse av makrotilsynsregler, myndigheter med 

ansvar for å beskytte finanssystemets stabilitet og personer med ansvar for å foreta lovfestet revisjon. 

6.  Denne artikkel berører ikke nasjonal rett om framlegging av opplysninger i forbindelse med strafferettslige eller 

sivilrettslige saker. 

7.  EBA skal innen 3. juli 2015 utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for å 

fastsette hvordan opplysninger skal gis i en summarisk eller sammenfattet form ved anvendelsen av nr. 3. 

KAPITTEL IX 

Klageadgang og utelukkelse av andre tiltak 

Artikkel 85 

Rettsmyndighetens forhåndsgodkjenning og retten til å prøve beslutninger 

1.  Medlemsstatene kan kreve at en beslutning om å treffe et kriseforebyggende tiltak eller et kriseløsningstiltak skal 

godkjennes på forhånd av en rettsmyndighet, forutsatt at nasjonal rett ved beslutninger om å treffe et kriseløsningstiltak krever 

at framgangsmåten knyttet til søknaden om godkjenning og domstolens behandling skal gjennomføres raskt. 

2.  Medlemsstatene skal i nasjonal rett fastsette retten til å prøve beslutninger om å treffe et kriseforebyggende tiltak eller 

beslutninger om å anvende en fullmakt, unntatt kriseløsningstiltak, i henhold til dette direktiv. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at alle personer som berøres av en beslutning om å treffe et kriseløsningstiltak, har rett til å 

prøve beslutningen. Medlemsstatene skal sikre en rask prøving og at de nasjonale domstolene anvender de komplekse 

økonomiske vurderingene av kjensgjerningene som krisehåndteringsmyndigheten har foretatt, som grunnlag for vurderingen. 

4.  Følgende bestemmelser får anvendelse for klageadgangen nevnt i nr. 3: 

a)  Inngivelse av en klage skal ikke automatisk medføre utsettelse av virkningene av den innklagede beslutningen. 

b)  Krisehåndteringsmyndighetens beslutning skal tre i kraft umiddelbart, og den skal medføre en simpel formodning om at en 

utsatt ikrafttredelse ikke vil være i offentlighetens interesse. 

Når det er nødvendig for å beskytte interessene til tredjeparter som i god tro har ervervet aksjer, andre eierinstrumenter, 

eiendeler, rettigheter eller forpliktelser i en institusjon som krisehåndteres, gjennom anvendelsen av krisehåndteringsverktøy 

eller gjennom en krisehåndteringsmyndighets anvendelse av krisehåndteringsfullmakter, skal opphevingen av en beslutning fra 

en krisehåndteringsmyndighet ikke berøre senere administrative handlinger eller transaksjoner som inngås av den berørte 

krisehåndteringsmyndigheten på grunnlag av den opphevede beslutningen. I slike tilfeller skal rettsvirkningene dersom en 

krisehåndteringsmyndighet har truffet en feilaktig beslutning eller et feilaktig tiltak, være begrenset til erstatning for det tapet 

søkeren er påført som følge av beslutningen eller handlingen. 

Artikkel 86 

Begrensning av andre framgangsmåter 

1.  Med forbehold for artikkel 82 nr. 2 bokstav b) skal medlemsstatene sikre at ordinær insolvensbehandling for en institusjon 

som krisehåndteres, eller en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), når det er fastslått at 

vilkårene for krisehåndtering er oppfylt, kan innledes bare på krisehåndteringsmyndighetens initiativ, og at en beslutning om 

ordinær insolvensbehandling for en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), kan treffes bare 

med krisehåndteringsmyndighetens samtykke.  
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2.  Ved anvendelsen av nr. 1 skal medlemsstatene sikre 

a)  at vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter umiddelbart underrettes om enhver anmodning om 

innledning av ordinær insolvensbehandling for en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), 

uavhengig av om institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) er under krisehåndtering, eller 

om en beslutning er offentliggjort i henhold til artikkel 83 nr. 4 og 5, 

b)  at det treffes beslutning om anmodningen bare dersom meldingene nevnt i bokstav a) er gitt og en av følgende situasjoner 

oppstår: 

i)  Krisehåndteringsmyndigheten har underrettet myndighetene som har ansvar for ordinær insolvensbehandling, om at den 

ikke har til hensikt å treffe et krisehåndteringstiltak overfor institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav 

b), c) eller d). 

ii)  En periode på sju dager regnet fra datoen da meldingene ble gitt, har utløpt. 

3.  Uten at det berører en eventuell begrensning av muligheten for å gjøre sikkerhetsretter gjeldende i henhold til artikkel 70, 

skal medlemsstatene, dersom det er nødvendig for en effektiv anvendelse av krisehåndteringsverktøy og -fullmakter, sikre at 

krisehåndteringsmyndighetene kan kreve at domstolen innstiller alle rettslige tiltak eller retterganger som en institusjon som 

krisehåndteres, er eller blir part i, i en egnet periode som står i forhold til målet som skal nås. 

AVDELING V 

KRISEHÅNDTERING AV KONSERNER SOM DRIVER GRENSEKRYSSENDE VIRKSOMHET 

Artikkel 87 

Alminnelige prinsipper for beslutningstaking som omfatter flere enn én medlemsstat 

Medlemsstatene skal sikre at deres myndigheter, når de i henhold til dette direktiv treffer beslutninger eller tiltak som kan få 

innvirkning i én eller flere andre medlemsstater, tar hensyn til følgende alminnelige prinsipper: 

a)  Det er nødvendig å ha en effektiv beslutningstaking og å holde krisehåndteringskostnadene så lave som mulig når 

krisehåndteringstiltak treffes. 

b)  Beslutninger skal tas og tiltak treffes i rett tid og, når det er nødvendig, tilstrekkelig raskt. 

c)  Krisehåndteringsmyndighetene, vedkommende myndigheter og andre myndigheter skal samarbeide med hverandre for å 

sikre at beslutninger og tiltak treffes på en samordnet og effektiv måte. 

d)  Vedkommende myndigheters roller og ansvarsområder i hver enkelt medlemsstat skal være klart definert. 

e)  Det skal tas behørig hensyn til interessene i de medlemsstatene der morforetakene i Unionen er etablert, og særlig til 

hvordan en beslutning eller et tiltak eller manglende tiltak vil kunne påvirke disse medlemsstatenes finansielle stabilitet, 

skatteinntekter, krisehåndteringsfond, innskuddsgarantiordning eller erstatningsordning for investorer. 

f)  Det skal tas behørig hensyn til interessene i hver enkelt medlemsstat der et datterforetak er etablert, og særlig til hvordan en 

beslutning eller et tiltak eller manglende tiltak vil kunne påvirke disse medlemsstatenes finansielle stabilitet, skatteinntekter, 

krisehåndteringsfond, innskuddsgarantiordning eller erstatningsordning for investorer. 

g)  Det skal tas behørig hensyn til interessene i hver enkelt medlemsstat der betydelige filialer ligger, og særlig til hvordan en 

beslutning eller et tiltak eller manglende tiltak vil kunne påvirke disse medlemsstatenes finansielle stabilitet.  
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h)  Det skal tas behørig hensyn til målene om å oppnå en balanse mellom de ulike berørte medlemsstatenes interesser og om å 

unngå at visse medlemsstaters interesser skades eller beskyttes på en urettferdig måte, herunder å unngå en urettferdig 

byrdefordeling mellom medlemsstatene. 

i)  Enhver forpliktelse som følger av dette direktiv, til å rådspørre en myndighet før en beslutning eller et tiltak treffes, som 

minst innebærer en forpliktelse til å rådspørre vedkommende myndighet om de delene i den foreslåtte beslutningen eller det 

foreslåtte tiltaket som har påvirket eller sannsynligvis kan påvirke 

i)  morforetaket i Unionen, datterforetaket eller filialen, og 

ii)  stabiliteten i den medlemsstaten der morforetaket i Unionen, datterforetaket eller filialen er etablert eller ligger. 

j)  Krisehåndteringsmyndighetene skal, når de treffer krisehåndteringstiltak, ta hensyn til og følge krisehåndteringsplanene 

nevnt i artikkel 13, med mindre de i lys av sakens omstendigheter anser at krisehåndteringsmålene kan nås på en mer 

effektiv måte ved at det treffes tiltak som ikke er fastsatt i krisehåndteringsplanene. 

k)  Kravet om åpenhet når en foreslått beslutning eller et foreslått tiltak sannsynligvis vil påvirke en berørt medlemsstats 

finansielle stabilitet, skatteinntekter, krisehåndteringsfond, innskuddsgarantiordning eller erstatningsordning for investorer. 

l)  Anerkjennelse av at samordning og samarbeid er de beste midlene for å oppnå et resultat som reduserer de samlede 

krisehåndteringskostnadene. 

Artikkel 88 

Krisehåndteringskollegier 

1.  Konsernkrisehåndteringsmyndighetene skal opprette krisehåndteringskollegier som skal utføre oppgavene nevnt i artikkel 

12, 13, 16, 18, 45, 91 og 92 og, ved behov, sikre samarbeid og samordning med krisehåndteringsmyndigheter i tredjestater. 

Krisehåndteringskollegiene skal særlig fastsette en ramme for konsernkrisehåndteringsmyndigheten, de andre krisehåndte-

ringsmyndighetene og, ved behov, berørte vedkommende myndigheter og konsoliderende tilsynsmyndigheter med sikte på 

utførelsen av følgende oppgaver: 

a)  Utveksling av opplysninger som er relevante for utarbeidingen av konsernkrisehåndteringsplaner, for anvendelse av 

forberedende og forebyggende fullmakter på konsernnivå og for konsernkrisehåndtering. 

b)  Utarbeiding av konsernkrisehåndteringsplaner i henhold til artikkel 12 og 13. 

c)  Vurdering av krisehåndteringsmulighetene for konserner i henhold til artikkel 16. 

d)  Anvendelse av fullmakter til å håndtere eller fjerne hindringer for krisehåndtering av konserner i henhold til artikkel 18. 

e)  Beslutning om behovet for å utarbeide en konsernkrisehåndteringsordning som nevnt i artikkel 91 eller 92. 

f)  Oppnåelse av enighet om en konsernkrisehåndteringsordning som er foreslått i samsvar med artikkel 91 eller 92. 

g)  Samordning av kommunikasjon til offentligheten om strategier og ordninger for konsernkrisehåndtering. 

h)  Samordning av anvendelsen av finansieringsordninger opprettet i henhold til avdeling VII.  
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i)  Fastsettelse av minstekravene for konserner på konsolidert nivå og datterforetaksnivå i henhold til artikkel 45. 

I tillegg kan krisehåndteringskollegier anvendes som et forum for å drøfte spørsmål som gjelder krisehåndtering av konserner 

som driver grensekryssende virksomhet. 

2.  Følgende skal være medlemmer av krisehåndteringskollegiet: 

a)  Konsernkrisehåndteringsmyndigheten. 

b)  Krisehåndteringsmyndighetene i hver medlemsstat der et datterforetak som er omfattet av konsolidert tilsyn, er etablert. 

c)  Krisehåndteringsmyndighetene i medlemsstater der et morforetak til én eller flere av konsernets institusjoner, som er et 

foretak som nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav d), er etablert. 

d)  Krisehåndteringsmyndighetene i medlemsstater der betydelige filialer ligger. 

e)  Den konsoliderende tilsynsmyndigheten og vedkommende myndigheter i medlemsstater der krisehåndteringsmyndigheten 

er medlem av krisehåndteringskollegiet. Når vedkommende myndighet i en medlemsstat ikke er medlemsstatens sentralbank, 

kan vedkommende myndighet velge å ha med seg en representant for medlemsstatens sentralbank. 

f)  Vedkommende departementer, når krisehåndteringsmyndighetene som er medlemmer av krisehåndteringskollegiet, ikke er 

vedkommende departementer. 

g)  Den myndigheten som har ansvar for innskuddsgarantiordningen i en medlemsstat, når denne medlemsstatens krisehåndte-

ringsmyndighet er medlem av krisehåndteringskollegiet. 

h)  EBA, med forbehold for nr. 4. 

3.  Når et morforetak eller en institusjon som er etablert i Unionen, har en datterinstitusjon eller en filial som ville ha blitt 

ansett som betydelig dersom den lå i Unionen, kan tredjestaters krisehåndteringsmyndigheter på egen anmodning inviteres til å 

delta i krisehåndteringskollegiet som observatører, forutsatt at de er omfattet av fortrolighetskrav som ifølge konsern-

krisehåndteringsmyndigheten tilsvarer kravene fastsatt i artikkel 98. 

4.  EBA skal bidra til å fremme og overvåke at krisehåndteringskollegiene arbeider effektivt og konsekvent, og at det tas 

hensyn til internasjonale standarder. For dette formål skal EBA inviteres til å delta i krisehåndteringskollegiets møter. EBA skal 

ikke ha stemmerett ved avstemning som finner sted innenfor rammen av krisehåndteringskollegiene. 

5.  Konsernkrisehåndteringsmyndigheten skal lede krisehåndteringskollegiet. I den forbindelse skal den 

a)  fastsette skriftlige ordninger og framgangsmåter for krisehåndteringskollegiets arbeid, etter samråd med krisehåndterings-

kollegiets andre medlemmer, 

b)  samordne all virksomhet i krisehåndteringskollegiet, 

c)  innkalle til og lede alle dets møter og på forhånd holde alle medlemmer av krisehåndteringskollegiet fullt underrettet om 

avholdelsen av krisehåndteringskollegiets møter, om de viktigste sakene på dagsordenen og om spørsmålene som skal 

drøftes, 

d)  underrette krisehåndteringskollegiets medlemmer om alle planlagte møter slik at de kan anmode om å delta,  
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e)  beslutte hvilke medlemmer og observatører som skal inviteres til å delta i krisehåndteringskollegiets særlige møter, på 

grunnlag av særskilte behov, idet det tas hensyn til den aktuelle sakens betydning for disse medlemmene og observatørene, 

særlig den potensielle innvirkningen på den finansielle stabiliteten i de berørte medlemsstatene, 

f)  i rett tid holde alle medlemmer av kollegiet underrettet om beslutningene fra og resultatene av disse møtene. 

Medlemmene som deltar i krisehåndteringskollegiet, skal ha et nært samarbeid. 

Uten hensyn til bokstav e) skal krisehåndteringsmyndighetene ha rett til å delta i krisehåndteringskollegiets møter når saker som 

krever felles beslutningstaking eller gjelder et konsernforetak som ligger i deres medlemsstat, står på dagsordenen. 

6.  Konsernkrisehåndteringsmyndighetene er ikke forpliktet til å opprette et krisehåndteringskollegium dersom andre 

konserner eller kollegier utøver de samme funksjonene og utfører de samme oppgavene som er angitt i denne artikkel, og 

oppfyller alle vilkår og følger alle framgangsmåter, herunder dem som gjelder medlemskap og deltakelse i krisehåndte-

ringskollegier, som er fastsatt i denne artikkel og artikkel 90. I slike tilfeller skal alle henvisninger til krisehåndteringskollegier i 

dette direktiv også forstås som henvisninger til disse andre konsernene eller kollegiene. 

7.  EBA skal, idet det tas hensyn til internasjonale standarder, utarbeide utkast til reguleringsstandarder for å fastsette 

krisehåndteringskollegienes arbeidsmåte i forbindelse med utførelsen av oppgavene nevnt i nr. 1. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 3. juli 2015. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–14 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 89 

Europeiske krisehåndteringskollegier 

1.  Dersom en tredjestatsinstitusjon eller et morforetak i en tredjestat har datterforetak i Unionen som er etablert i to eller 

flere medlemsstater, eller to eller flere unionsfilialer som anses som betydelige av to eller flere medlemsstater, skal 

krisehåndteringsmyndighetene i medlemsstatene der disse datterforetakene i Unionen er etablert, eller der disse betydelige 

filialene ligger, opprette et europeisk krisehåndteringskollegium. 

2.  Det europeiske krisehåndteringskollegiet skal utøve funksjonene og utføre oppgavene som er angitt i artikkel 88, når det 

gjelder datterinstitusjoner og, i den utstrekning disse oppgavene er relevante, filialer. 

3.  Dersom datterforetakene i Unionen eies av eller de betydelige filialene er tilknyttet et finansielt holdingselskap som er 

etablert i Unionen i samsvar med artikkel 127 nr. 3 tredje ledd i direktiv 2013/36/EU, skal det europeiske krisehåndte-

ringskollegiet ledes av krisehåndteringsmyndigheten i den medlemsstaten der den konsoliderende tilsynsmyndigheten er 

etablert, med sikte på et konsolidert tilsyn i henhold til nevnte direktiv. 

Dersom første ledd ikke får anvendelse, skal medlemmene av det europeiske krisehåndteringskollegiet bli enige om og utpeke 

en leder. 

4.  Medlemsstatene kan ved gjensidig avtale mellom alle berørte parter unnlate å kreve at det opprettes et europeisk 

krisehåndteringskollegium, dersom andre konserner eller kollegier, herunder et krisehåndteringskollegium opprettet i henhold 

til artikkel 88, utøver de samme funksjonene og utfører de samme oppgavene som er angitt i denne artikkel, samt oppfyller alle 

vilkår og følger alle framgangsmåter, herunder dem som gjelder medlemskap og deltakelse i europeiske krisehåndte-

ringskollegier, som er fastsatt i denne artikkel og artikkel 90. I slike tilfeller skal alle henvisninger til europeiske krisehåndte-

ringskollegier i dette direktiv også forstås som henvisninger til disse andre konsernene eller kollegiene.  
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5.  Med forbehold for nr. 3 og 4 i denne artikkel skal det europeiske krisehåndteringskollegiet ellers arbeide i samsvar med 

artikkel 88. 

Artikkel 90 

Utveksling av opplysninger 

1.  Med forbehold for artikkel 84 skal krisehåndteringsmyndigheter og vedkommende myndigheter på anmodning gi 

hverandre alle opplysninger som er relevante for utførelsen av de øvrige myndighetenes oppgaver i henhold til dette direktiv. 

2.  Konsernkrisehåndteringsmyndigheten skal samordne utvekslingen av alle relevante opplysninger mellom krisehåndte-

ringsmyndighetene. Særlig skal konsernkrisehåndteringsmyndigheten i rett tid gi krisehåndteringsmyndighetene i andre 

medlemsstater alle relevante opplysninger med sikte på å gjøre det lettere å utføre oppgavene nevnt i artikkel 88 nr. 1 annet ledd 

bokstav b)–i). 

3.  Når krisehåndteringsmyndigheten har mottatt en anmodning om opplysninger fra en tredjestats krisehåndte-

ringsmyndighet, skal den anmode tredjestatens krisehåndteringsmyndighet om samtykke til å videreformidle disse opplys-

ningene, med mindre tredjestatens krisehåndteringsmyndighet allerede har gitt sitt samtykke til det. 

Krisehåndteringsmyndighetene skal ikke være forpliktet til å formidle opplysninger som er mottatt fra en tredjestats krisehåndte-

ringsmyndighet, dersom denne ikke har gitt sitt samtykke til det. 

4.  Krisehåndteringsmyndighetene skal utveksle opplysninger med vedkommende departement når det gjelder en beslutning 

eller sak som krever melding til, samråd med eller samtykke fra vedkommende departement, eller som kan berøre offentlige 

midler. 

Artikkel 91 

Konsernkrisehåndtering som berører et datterforetak i et konsern  

1.  Dersom en krisehåndteringsmyndighet fastslår at en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller 

d) som er et datterforetak i et konsern, oppfyller vilkårene nevnt i artikkel 32 eller 33, skal den umiddelbart underrette 

konsernkrisehåndteringsmyndigheten, dersom dette ikke er samme myndighet, den konsoliderende tilsynsmyndigheten og 

medlemmene av krisehåndteringskollegiet for det berørte konsernet om følgende: 

a)  Beslutningen om at institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) oppfyller vilkårene nevnt i 

artikkel 32 eller 33. 

b)  De krisehåndteringstiltakene eller insolvenstiltakene som krisehåndteringsmyndigheten anser som egnede for institusjonen 

eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

2.  Når konsernkrisehåndteringsmyndigheten mottar en melding i henhold til nr. 1, skal den etter samråd med de andre 

medlemmene av det berørte krisehåndteringskollegiet vurdere hvordan krisehåndteringstiltakene eller andre tiltak som er meldt 

i samsvar med nr. 1 bokstav b), vil kunne påvirke konsernet og konsernforetak i andre medlemsstater, og særlig om det er 

sannsynlig at krisehåndteringstiltakene eller andre tiltak vil føre til at vilkårene for krisehåndtering oppfylles for et 

konsernforetak i en annen medlemsstat. 

3.  Dersom konsernkrisehåndteringsmyndigheten etter samråd med krisehåndteringskollegiets andre medlemmer anser at 

krisehåndteringstiltakene eller andre tiltak som er meldt i samsvar med nr. 1 bokstav b), sannsynligvis ikke vil føre til at 

vilkårene fastsatt i artikkel 32 eller 33 oppfylles for et konsernforetak i en annen medlemsstat, kan den krisehåndte-

ringsmyndigheten som har ansvar for institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), treffe de 

krisehåndteringstiltakene eller andre tiltak som den har meldt i samsvar med nr. 1 bokstav b) i denne artikkel.  
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4.  Dersom konsernkrisehåndteringsmyndigheten etter samråd med krisehåndteringskollegiets andre medlemmer anser at 

krisehåndteringstiltakene eller andre tiltak som er meldt i samsvar med nr. 1 bokstav b) i denne artikkel, sannsynligvis vil føre 

til at vilkårene fastsatt i artikkel 32 eller 33 oppfylles for et konsernforetak i en annen medlemsstat, skal konsernkrisehåndte-

ringsmyndigheten senest 24 timer etter at den har mottatt meldingen i henhold til nr. 1, foreslå en konsernkrisehåndte-

ringsordning og framlegge den for krisehåndteringskollegiet. Fristen på 24 timer kan forlenges med samtykke fra krisehåndte-

ringsmyndigheten som har gitt meldingen nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

5.  Dersom konsernkrisehåndteringsmyndigheten ikke har framlagt en vurdering innen 24 timer, eller etter en lengre frist som 

er avtalt, kan krisehåndteringsmyndigheten som ga meldingen omhandlet i nr. 1, treffe de krisehåndteringstiltakene eller andre 

tiltak som ble meldt i samsvar med bokstav b) i nevnte nummer. 

6.  En konsernkrisehåndteringsordning i henhold til nr. 4 skal 

a)  ta hensyn til og følge krisehåndteringsplanen som nevnt i artikkel 13, med mindre krisehåndteringsmyndighetene i lys av 

sakens omstendigheter anser at krisehåndteringsmålene kan nås på en mer effektiv måte ved at det treffes tiltak som ikke er 

fastsatt i krisehåndteringsplanene, 

b)  beskrive de krisehåndteringstiltakene som bør treffes av vedkommende krisehåndteringsmyndigheter i forbindelse med 

morforetaket i Unionen eller særskilte konsernforetak med sikte på å nå krisehåndteringsmålene og følge prinsippene nevnt 

i artikkel 31 og 34, 

c)  angi hvordan disse krisehåndteringstiltakene bør samordnes, 

d)  utarbeide en finansieringsplan som tar hensyn til konsernkrisehåndteringsplanen, prinsippene for ansvarsdeling som fastsatt 

i samsvar med artikkel 12 nr. 3 bokstav f), og for gjensidighet som nevnt i artikkel 107. 

7.  Med forbehold for nr. 8 skal konsernkrisehåndteringsordningen utformes som en felles beslutning fra konsernkrisehåndte-

ringsmyndigheten og krisehåndteringsmyndighetene som har ansvar for de datterforetakene som er omfattet av konsern-

krisehåndteringsordningen. 

EBA kan etter anmodning fra en krisehåndteringsmyndighet bistå krisehåndteringsmyndighetene med å oppnå en felles 

beslutning i samsvar med artikkel 31 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

8.  Dersom en krisehåndteringsmyndighet har innvendinger mot eller avviker fra den konsernkrisehåndteringsordningen som 

konsernkrisehåndteringsmyndigheten har foreslått, eller dersom den anser at den har behov for å treffe uavhengige krisehåndte-

ringstiltak eller andre tiltak enn dem som er foreslått i ordningen, overfor en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 

bokstav b), c) eller d) av hensyn til den finansielle stabiliteten, skal den gi en detaljert begrunnelse for uenigheten eller avviket fra 

konsernkrisehåndteringsordningen, underrette konsernkrisehåndteringsmyndigheten og de andre krisehåndteringsmyndighetene 

som er omfattet av konsernkrisehåndteringsordningen, om grunnene, og underrette dem om de tiltakene den vil treffe. Når denne 

krisehåndteringsmyndigheten begrunner uenigheten, skal den ta hensyn til krisehåndteringsplanene som nevnt i artikkel 13, den 

potensielle innvirkningen på den finansielle stabiliteten i de berørte medlemsstatene samt tiltakenes potensielle innvirkning på 

andre deler av konsernet. 

9.  De krisehåndteringsmyndighetene som ikke hadde innvendinger i henhold til nr. 8, kan treffe en felles beslutning om en 

konsernkrisehåndteringsordning som omfatter konsernforetak i deres medlemsstat. 

10.  Den felles beslutningen nevnt i nr. 7 eller 9 og beslutningene som treffes av krisehåndteringsmyndighetene i mangel av en 

felles beslutning som nevnt i nr. 8, skal anses som endelige og anvendes av krisehåndteringsmyndighetene i de berørte 

medlemsstatene.  
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11.  Myndighetene skal gjennomføre alle tiltak som treffes i henhold til denne artikkel umiddelbart, og idet det tas behørig 

hensyn til hvor mye saken haster. 

12.  I alle tilfeller der det ikke innføres noen konsernkrisehåndteringsordning og krisehåndteringsmyndighetene treffer 

krisehåndteringstiltak overfor et konsernforetak, skal disse krisehåndteringsmyndighetene ha et nært samarbeid i krisehåndte-

ringskollegiet med sikte på å oppnå en samordnet krisehåndteringsstrategi for alle konsernforetak som er eller kan forventes å 

bli kriserammet. 

13.  Krisehåndteringsmyndigheter som treffer et krisehåndteringstiltak overfor et konsernforetak, skal regelmessig gi 

krisehåndteringskollegiets medlemmer utfyllende opplysninger om disse tiltakene og hvordan de løpende utvikles. 

Artikkel 92 

Konsernkrisehåndtering 

1.  Dersom en konsernkrisehåndteringsmyndighet fastslår at et morforetak i Unionen, som den har ansvar for, oppfyller 

vilkårene nevnt i artikkel 32 eller 33, skal den umiddelbart gi opplysningene nevnt i artikkel 91 nr. 1 bokstav a) og b) til den 

konsoliderende tilsynsmyndigheten, dersom dette ikke er samme myndighet, og til de andre medlemmene av krisehåndte-

ringskollegiet for det berørte konsernet. 

Krisehåndteringstiltakene eller insolvenstiltakene kan ved anvendelsen av artikkel 91 nr. 1 bokstav b) omfatte innføring av en 

konsernkrisehåndteringsordning som er utarbeidet i samsvar med artikkel 91 nr. 6, i følgende tilfeller: 

a)  Krisehåndteringstiltak eller andre tiltak på morforetaksnivå som er meldt i samsvar med artikkel 91 nr. 1 bokstav b), gjør 

det sannsynlig at vilkårene fastsatt i artikkel 32 eller 33 oppfylles for et konsernforetak i en annen medlemsstat. 

b)  Krisehåndteringstiltak eller andre tiltak på morforetaksnivå er ikke tilstrekkelige til å stabilisere situasjonen, eller vil 

sannsynligvis ikke gi det beste mulige resultatet. 

c)  Ett eller flere datterforetak oppfyller vilkårene nevnt i artikkel 32 eller 33 ifølge en konstatering fra krisehåndte-

ringsmyndighetene som har ansvar for disse datterforetakene. 

d)  Krisehåndteringstiltak eller andre tiltak på konsernnivå vil være til fordel for konsernets datterforetak på en måte som gjør 

at en konsernkrisehåndteringsordning er hensiktsmessig. 

2.  Dersom tiltakene som foreslås av konsernkrisehåndteringsmyndigheten i henhold til nr. 1, ikke omfatter en konsern-

krisehåndteringsordning, skal konsernkrisehåndteringsmyndigheten treffe sin beslutning etter samråd med krisehåndte-

ringskollegiets medlemmer. 

I sin beslutning skal konsernkrisehåndteringsmyndigheten ta hensyn til 

a)  og følge krisehåndteringsplanene som nevnt i artikkel 13, med mindre de i lys av sakens omstendigheter anser at 

krisehåndteringsmålene kan nås på en mer effektiv måte ved at det treffes tiltak som ikke er fastsatt i krisehåndte-

ringsplanene, 

b)  de berørte medlemsstatenes finansielle stabilitet. 

3.  Dersom tiltakene som foreslås av konsernkrisehåndteringsmyndigheten i henhold til nr. 1, omfatter en konsern-

krisehåndteringsordning, skal konsernkrisehåndteringsordningen utformes som en felles beslutning truffet av konsern-

krisehåndteringsmyndigheten og de krisehåndteringsmyndighetene som har ansvar for datterforetakene som er omfattet av 

konsernkrisehåndteringsordningen.  
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EBA kan etter anmodning fra en krisehåndteringsmyndighet bistå krisehåndteringsmyndighetene med å oppnå en felles 

beslutning i samsvar med artikkel 31 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

4.  Dersom en krisehåndteringsmyndighet har innvendinger mot eller avviker fra den konsernkrisehåndteringsordningen som 

konsernkrisehåndteringsmyndigheten har foreslått, eller dersom den anser at den har behov for å treffe uavhengige krisehåndte-

ringstiltak eller andre tiltak enn dem som er foreslått i ordningen, overfor en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 

bokstav b), c) eller d) av hensyn til den finansielle stabiliteten, skal den gi en detaljert begrunnelse for uenigheten eller avviket fra 

konsernkrisehåndteringsordningen, underrette konsernkrisehåndteringsmyndigheten og de andre krisehåndteringsmyndighetene 

som er omfattet av konsernkrisehåndteringsordningen, om grunnene, og underrette dem om de tiltakene den vil treffe. Når denne 

krisehåndteringsmyndigheten begrunner uenigheten, skal den ta hensyn til krisehåndteringsplanene som nevnt i artikkel 13, den 

potensielle innvirkningen på den finansielle stabiliteten i de berørte medlemsstatene samt tiltakenes potensielle innvirkning på 

andre deler av konsernet. 

5.  Krisehåndteringsmyndigheter som ikke hadde innvendinger mot konsernkrisehåndteringsordningen i henhold til nr. 4, kan 

treffe en felles beslutning om en konsernkrisehåndteringsordning som omfatter konsernforetak i deres medlemsstat. 

6.  Den felles beslutningen nevnt i nr. 3 eller 5 og beslutningene som treffes av krisehåndteringsmyndighetene i mangel av en 

felles beslutning som nevnt i nr. 4, skal anses som endelige og anvendes av krisehåndteringsmyndighetene i de berørte 

medlemsstatene. 

7.  Myndighetene skal gjennomføre alle tiltak som treffes i henhold til denne artikkel umiddelbart, og idet det tas behørig 

hensyn til hvor mye saken haster. 

I alle tilfeller der det ikke innføres noen konsernkrisehåndteringsordning og krisehåndteringsmyndighetene treffer krisehåndte-

ringstiltak overfor et konsernforetak, skal disse krisehåndteringsmyndighetene ha et nært samarbeid i krisehåndteringskollegiet 

med sikte på å oppnå en samordnet krisehåndteringsstrategi for alle berørte konsernforetak. 

Krisehåndteringsmyndigheter som treffer krisehåndteringstiltak overfor et konsernforetak, skal regelmessig gi krisehåndte-

ringskollegiets medlemmer utfyllende opplysninger om disse tiltakene og hvordan de løpende utvikles. 

AVDELING VI 

FORBINDELSER MED TREDJESTATER 

Artikkel 93 

Avtaler med tredjestater 

1.  Kommisjonen kan i samsvar med artikkel 218 i TEUV framlegge forslag for Rådet om forhandling om avtaler med én eller 

flere tredjestater om metodene for samarbeid mellom krisehåndteringsmyndighetene og de berørte tredjestatsmyndighetene, blant 

annet med sikte på å utveksle opplysninger i forbindelse med gjenopprettings- og krisehåndteringsplanlegging som gjelder 

institusjoner, finansinstitusjoner, morforetak og tredjestatsinstitusjoner, med hensyn til følgende situasjoner: 

a)  Tilfeller der et morforetak i en tredjestat har datterinstitusjoner eller filialer som anses som betydelige, i to eller flere 

medlemsstater. 

b)  Tilfeller der et morforetak som er etablert i en medlemsstat, og som har et datterforetak eller en betydelig filial i minst én 

annen medlemsstat, har én eller flere datterinstitusjoner i tredjestater. 

c)  Tilfeller der en institusjon som er etablert i en medlemsstat, og som har et morforetak, et datterforetak eller en betydelig 

filial i minst én annen medlemsstat, har én eller flere filialer i én eller flere tredjestater.  
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2.  Avtalene nevnt i nr. 1 skal særlig sikre at det fastsettes framgangsmåter og ordninger for samarbeid mellom krisehåndte-

ringsmyndigheter og de berørte tredjestatsmyndighetene ved utførelse av noen av eller alle oppgavene og ved anvendelse av 

noen av eller alle fullmaktene angitt i artikkel 97. 

3.  Avtalene nevnt i nr. 1 skal ikke inneholde bestemmelser om enkeltinstitusjoner, finansinstitusjoner, morforetak eller 

tredjestatsinstitusjoner. 

4.  Medlemsstatene kan inngå bilaterale avtaler med en tredjestat om spørsmålene nevnt i nr. 1 og 2, inntil en avtale som 

nevnt i nr. 1 med den berørte tredjestaten trer i kraft, i den utstrekning en slik bilateral avtale ikke er i uforenlig med denne 

avdeling. 

Artikkel 94 

Anerkjennelse og gjennomføring av en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat 

1.  Denne artikkel får anvendelse på en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat, med mindre og inntil en 

internasjonal avtale som nevnt i artikkel 93 nr. 1 med den berørte tredjestaten trer i kraft. Den får også anvendelse etter at en 

internasjonal avtale som nevnt i artikkel 93 nr. 1 med den berørte tredjestaten er trådt i kraft, i den utstrekning anerkjennelse og 

gjennomføring av en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat ikke er omfattet av den avtalen. 

2.  Når et europeisk krisehåndteringskollegium er opprettet i samsvar med artikkel 89, skal det treffe en felles beslutning om 

hvorvidt det, med forbehold for artikkel 95, anerkjenner en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat for en institusjon 

eller et morforetak i en tredjestat som 

a)  har datterforetak i Unionen som er etablert i to eller flere medlemstater, eller unionsfilialer som ligger i to eller flere 

medlemstater og anses som betydelige av dem, eller 

b)  har eiendeler, rettigheter eller forpliktelser i to eller flere medlemsstater, eller er omfattet av lovgivningen i disse 

medlemsstatene. 

Når en felles beslutning om anerkjennelse av en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat er truffet, skal de respektive 

nasjonale krisehåndteringsmyndighetene gå inn for å gjennomføre disse anerkjente framgangsmåtene i samsvar med sin 

nasjonale rett. 

3.  Dersom det ikke foreligger en felles beslutning fra krisehåndteringsmyndighetene som deltar i krisehåndteringskollegiet, 

eller dersom det ikke er opprettet et krisehåndteringskollegium, skal hver av de berørte krisehåndteringsmyndighetene treffe sin 

egen beslutning om hvorvidt de, med forbehold for artikkel 95, vil anerkjenne og gjennomføre en framgangsmåte for 

krisehåndtering i en tredjestat i forbindelse med en institusjon eller et morforetak i en tredjestat. 

Beslutningen skal ta behørig hensyn til interessene til hver enkelt medlemsstat der en institusjon eller et morforetak i en 

tredjestat driver virksomhet, og særlig til hvordan anerkjennelse og gjennomføring av en framgangsmåte for krisehåndtering i 

en tredjestat kan påvirke andre deler av konsernet og den finansielle stabiliteten i disse medlemsstatene. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene som et minstekrav får fullmakt til å gjøre følgende: 

a)  Anvende krisehåndteringsfullmakter i forbindelse med følgende: 

i)  Eiendeler i en institusjon eller et morforetak i en tredjestat som befinner seg i deres medlemsstat, eller er omfattet av 

lovgivningen i medlemsstaten.  



Nr. 40/488 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

ii)  En tredjestatsinstitusjons rettigheter eller forpliktelser som regnskapsføres av unionsfilialen i medlemsstaten eller er 

omfattet av lovgivningen i denne, eller når fordringer i forbindelse med slike rettigheter og forpliktelser kan gjøres 

gjeldende i medlemsstaten. 

b)  Foreta, herunder ved å kreve at en annen person treffer tiltak for å foreta, en overføring av aksjer eller eierinstrumenter som 

innehas av et datterforetak i Unionen som er etablert i den utpekende medlemsstaten. 

c)  Anvende fullmaktene i artikkel 69–71 i forbindelse med en parts rettigheter til å inngå kontrakt med et foretak nevnt i nr. 2 i 

denne artikkel, når disse fullmaktene er nødvendige for å gjennomføre en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat. 

d)  Oppheve enhver rett til å heve, avvikle eller framskynde avtaler inngått av, eller påvirke de avtalefestede rettighetene til, 

foretak nevnt i nr. 2 og andre konsernforetak, dersom en slik rettighet følger av krisehåndteringstiltak som er truffet overfor 

tredjestatsinstitusjonen, slike foretaks eller andre konsernforetaks morforetak, enten av krisehåndteringsmyndigheten i 

tredjestaten selv eller på annen måte i henhold til lover eller forskrifter om krisehåndteringsordninger i den staten, forutsatt 

at de vesentlige forpliktelsene i henhold til avtalen, herunder betalings- og leveringsforpliktelser samt sikkerhetsstillelse, 

fortsatt oppfylles. 

5.  Krisehåndteringsmyndigheter kan, dersom det er nødvendig av hensyn til offentlighetens interesse, treffe krisehåndte-

ringstiltak overfor et morforetak i tilfeller der den berørte tredjestatsmyndigheten fastslår at en institusjon som er etablert i 

denne tredjestaten, oppfyller vilkårene for krisehåndtering i henhold til denne tredjestatens lovgivning. For dette formål skal 

medlemsstatene sikre at krisehåndteringsmyndighetene har fullmakt til å anvende alle krisehåndteringsfullmakter overfor det 

berørte morforetaket, og artikkel 68 får anvendelse. 

6.  Anerkjennelse og gjennomføring av en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat skal ikke berøre ordinær 

insolvensbehandling i henhold til nasjonal rett som, dersom det er relevant, får anvendelse i samsvar med dette direktiv. 

Artikkel 95 

Retten til å nekte å anerkjenne eller å gjennomføre en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat 

Krisehåndteringsmyndigheten kan etter samråd med andre krisehåndteringsmyndigheter, dersom et europeisk krisehåndte-

ringskollegium er opprettet i henhold til artikkel 89, nekte å anerkjenne eller å gjennomføre en framgangsmåte for 

krisehåndtering i en tredjestat, i henhold til artikkel 94 nr. 2, dersom den anser 

a)  at en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat vil få negativ innvirkning på den finansielle stabiliteten i den 

medlemsstaten krisehåndteringsmyndigheten tilhører, eller at framgangsmåten vil få negativ innvirkning på den finansielle 

stabiliteten i en annen medlemsstat, 

b)  at et uavhengig krisehåndteringstiltak i henhold til artikkel 96 overfor en unionsfilial er nødvendig for å nå ett eller flere 

krisehåndteringsmål, 

c)  at kreditorer, herunder særlig innskytere, som er etablert eller skal betales i en medlemsstat, ikke vil få samme behandling 

som tredjestatskreditorer og -innskytere med tilsvarende rettigheter i henhold til tredjestatens egne framgangsmåter for 

krisehåndtering, 

d)  at anerkjennelse eller gjennomføring av en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat vil få vesentlige finans-

politiske følger for medlemsstaten, eller 

e)  at virkningene av en slik anerkjennelse eller gjennomføring vil være i strid med nasjonal rett.  
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Artikkel 96 

Krisehåndtering av unionsfilialer 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene har nødvendige fullmakter til å treffe tiltak overfor en 

unionsfilial som ikke er omfattet av en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat, eller som er omfattet av en fram-

gangsmåte i en tredjestat og en av omstendighetene nevnt i artikkel 95 foreligger. 

Medlemsstater skal sikre at artikkel 68 får anvendelse på utøvelsen av slike fullmakter. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndighetene kan anvende fullmaktene som kreves i nr. 1, dersom 

krisehåndteringsmyndigheten anser at tiltak er nødvendig av hensyn til offentlighetens interesse, og ett eller flere av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Unionsfilialen oppfyller ikke lenger eller vil sannsynligvis ikke oppfylle de nasjonale vilkårene som er pålagt for dens 

tillatelse og virksomhet i den berørte medlemsstaten, og det er ingen utsikter til at noe annet tiltak iverksatt av privat sektor, 

en tilsynsmyndighet eller den berørte tredjestaten vil føre til at filialen oppfyller vilkårene, eller at krise hindres innen 

rimelig tid. 

b)  Ifølge krisehåndteringsmyndigheten kan ikke, vil ikke eller vil sannsynligvis ikke tredjestatsinstitusjonen betale sine 

forpliktelser til kreditorer i Unionen eller forpliktelser som er opprettet eller regnskapsført gjennom filialen, når de forfaller, 

og krisehåndteringsmyndigheten er overbevist om at en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat eller insolvens-

behandling verken er eller vil bli innledet overfor den berørte tredjestatsinstitusjonen innen rimelig tid. 

c)  Den berørte tredjestatsmyndigheten har innledet en framgangsmåte for krisehåndtering i en tredjestat overfor tredjestats-

institusjonen, eller har underrettet krisehåndteringsmyndigheten om at den har til hensikt å innlede en slik framgangsmåte. 

3.  Dersom en krisehåndteringsmyndighet treffer et uavhengig tiltak overfor en unionsfilial, skal den ta hensyn til krisehåndte-

ringsmålene og treffe tiltaket i samsvar med følgende prinsipper og krav, i den utstrekning de er relevante: 

a)  Prinsippene fastsatt i artikkel 34. 

b)  Kravene som gjelder anvendelsen av krisehåndteringsverktøyene i avdeling IV kapittel III. 

Artikkel 97 

Samarbeid med tredjestaters myndigheter 

1.  Denne artikkel får anvendelse på samarbeid med en tredjestat, med mindre og inntil en internasjonal avtale som nevnt i 

artikkel 93 nr. 1 med den berørte tredjestaten trer i kraft. Den får også anvendelse etter at en internasjonal avtale som nevnt i 

artikkel 93 nr. 1 med den berørte tredjestaten er trådt i kraft, i den utstrekning gjenstanden for denne artikkel ikke er omfattet av 

denne avtalen. 

2.  EBA kan inngå ikke-bindende rammeavtaler om samarbeid med følgende berørte tredjestatsmyndigheter: 

a)  I tilfeller der et datterforetak i Unionen er etablert i to eller flere medlemsstater: vedkommende myndigheter i tredjestaten 

der morforetaket eller et selskap nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) og d) er etablert. 

b)  I tilfeller der en tredjestatsinstitusjon driver unionsfilialer i to eller flere medlemsstater: vedkommende myndighet i 

tredjestaten der institusjonen er etablert.  
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c)  I tilfeller der et morforetak eller et selskap nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) og d) som er etablert i en medlemsstat med en 

datterinstitusjon eller en betydelig filial i en annen medlemsstat, også har én eller flere datterinstitusjoner i tredjestater: 

vedkommende myndigheter i tredjestatene der de berørte datterinstitusjonene er etablert. 

d)  I tilfeller der en institusjon med en datterinstitusjon eller en betydelig filial i en annen medlemsstat har etablert én eller flere 

filialer i én eller flere tredjestater: vedkommende myndigheter i tredjestatene der disse filialene ligger. 

Avtalene nevnt i dette nummer skal ikke inneholde bestemmelser om bestemte institusjoner. De skal ikke pålegge medlems-

statene juridiske forpliktelser. 

3.  Rammeavtaler om samarbeid nevnt i nr. 2 skal inneholde bestemmelser om framgangsmåter og ordninger mellom de 

myndighetene som deltar, for utveksling av opplysninger som er nødvendige for, og samarbeid med sikte på, utførelsen av noen 

av eller alle følgende oppgaver og med sikte på anvendelsen av noen av eller alle følgende fullmakter i forbindelse med 

institusjoner nevnt i nr. 2 bokstav a)–d) eller konserner som omfatter slike institusjoner: 

a)  Utarbeiding av krisehåndteringsplaner i samsvar med artikkel 10–13 og tilsvarende krav i henhold til de berørte 

tredjestatenes lovgivning. 

b)  Vurdering av krisehåndteringsmulighetene for slike institusjoner og konserner, i samsvar med artikkel 15 og 16 samt 

tilsvarende krav i de berørte tredjestatenes lovgivning. 

c)  Anvendelse av fullmakter for å håndtere eller fjerne hindringer for krisehåndtering i samsvar med artikkel 17 og 18 samt 

tilsvarende krav i de berørte tredjestatenes lovgivning. 

d)  Anvendelse av tiltak for tidlig inngrep i henhold til artikkel 27 og tilsvarende krav i de berørte tredjestatenes lovgivning. 

e)  Anvendelse av krisehåndteringsverktøy og -fullmakter og tilsvarende fullmakter som kan anvendes av de berørte 

tredjestatsmyndighetene. 

4.  Vedkommende myndigheter eller krisehåndteringsmyndigheter skal, dersom det er hensiktsmessig, inngå ikke-bindende 

samarbeidsavtaler i samsvar med EBAs rammeavtale med de berørte tredjestatsmyndighetene angitt i nr. 2. 

Denne artikkel skal ikke være til hinder for at medlemsstatene eller deres vedkommende myndigheter kan inngå bilaterale eller 

multilaterale avtaler med tredjestater i samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

5.  Samarbeidsavtaler som inngås mellom medlemsstatenes og tredjestaters krisehåndteringsmyndigheter i samsvar med 

denne artikkel, kan inneholde bestemmelser om følgende: 

a)  Utveksling av opplysninger som er nødvendige for å utarbeide og opprettholde krisehåndteringsplaner. 

b)  Samråd og samarbeid ved utarbeidingen av krisehåndteringsplaner, herunder prinsipper for anvendelsen av fullmakter i 

henhold til artikkel 94 og 96 og tilsvarende fullmakter i henhold til lovgivningen i de berørte tredjestatene. 

c)  Utveksling av opplysninger som er nødvendige for å anvende krisehåndteringsverktøy og -fullmakter og tilsvarende 

fullmakter i henhold til lovgivningen i de berørte tredjestatene.  
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d)  Tidlig varsling av eller samråd med partene i samarbeidsavtalen før det i henhold til dette direktiv eller den berørte 

tredjestatens lovgivning treffes vesentlige tiltak som påvirker institusjonen eller konsernet som avtalen gjelder. 

e)  Samordning av kommunikasjon til offentligheten ved felles krisehåndteringstiltak. 

f)  Framgangsmåter og ordninger for utveksling av opplysninger og samarbeid i henhold til bokstav a)–e), herunder, dersom 

det er hensiktsmessig, gjennom etablering og anvendelse av krisehåndteringsgrupper. 

6.  Medlemsstatene skal underrette EBA om enhver samarbeidsavtale som krisehåndteringsmyndigheter og vedkommende 

myndigheter har inngått i samsvar med denne artikkel. 

Artikkel 98 

Utveksling av fortrolige opplysninger 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndigheter, vedkommende myndigheter og vedkommende departementer 

utveksler fortrolige opplysninger, herunder gjenopprettingsplaner, med berørte tredjestatsmyndigheter bare dersom følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Disse tredjestatsmyndighetene er omfattet av krav om og standarder for taushetsplikt som av alle berørte myndigheter anses 

minst å tilsvare kravene og standardene fastsatt i artikkel 84. 

I det omfang utvekslingen av opplysninger gjelder personopplysninger, skal håndtering og overføring av slike person-

opplysninger til tredjestatsmyndigheter være omfattet av gjeldende unionsrett og nasjonal lovgivning med hensyn til vern 

av personopplysninger. 

b)  Opplysningene er nødvendige for at berørte tredjestatsmyndigheter skal kunne utøve sine krisehåndteringsfunksjoner i 

henhold til nasjonal rett, som tilsvarer funksjonene som er fastsatt i dette direktiv, og som, med forbehold for bokstav a) i 

dette nummer, ikke anvendes til andre formål. 

2.  Når fortrolige opplysninger kommer fra en annen medlemsstat, skal krisehåndteringsmyndighetene, vedkommende 

myndigheter og vedkommende departementer ikke gi disse opplysningene til berørte tredjestatsmyndigheter, med mindre 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Vedkommende myndighet i den medlemsstaten opplysningene kommer fra («opprinnelsesmyndigheten»), samtykker i at de 

gis videre. 

b)  Opplysningene gis videre bare for de formålene som er godkjent av opprinnelsesmyndigheten. 

3.  Ved anvendelsen av denne artikkel anses opplysninger som fortrolige dersom de er omfattet av fortrolighetskrav i henhold 

til unionsretten. 

AVDELING VII 

FINANSIERINGSORDNINGER 

Artikkel 99 

Europeisk system av finansieringsordninger 

Det europeiske systemet av finansieringsordninger skal opprettes og bestå av 

a)  nasjonale finansieringsordninger opprettet i samsvar med artikkel 100, 

b)  lån mellom nasjonale finansieringsordninger som angitt i artikkel 106,  
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c)  nasjonale finansieringsordningers gjensidighet i forbindelse med konsernkrisehåndtering som nevnt i artikkel 107. 

Artikkel 100 

Krav om opprettelse av ordninger for krisehåndteringsfinansiering 

1.  Medlemsstatene skal opprette én eller flere finansieringsordninger for å sikre at krisehåndteringsmyndigheten på en 

effektiv måte kan anvende krisehåndteringsverktøy og -fullmakter. 

Medlemsstatene skal sikre at en utpekt offentlig myndighet eller en myndighet med forvaltningsfullmakter kan utløse 

anvendelsen av finansieringsordningene. 

Finansieringsordningene skal anvendes bare i samsvar med krisehåndteringsmålene og prinsippene fastsatt i artikkel 31 og 34. 

2.  Medlemsstatene kan anvende samme administrative struktur for sin innskuddsgarantiordning som for sine finansierings-

ordninger. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at tilstrekkelige finansielle midler er avsatt til finansieringsordningene. 

4.  Ved anvendelsen av nr. 3 skal finansieringsordningene særlig ha fullmakt til 

a)  å innkreve forhåndsbidrag som nevnt i artikkel 103 for å nå målnivået angitt i artikkel 102, 

b)  å innkreve ekstraordinære etterhåndsbidrag som nevnt i artikkel 104, dersom bidragene angitt i bokstav a) er utilstrekkelige, 

og 

c)  å inngå avtaler om lån og andre former for støtte som nevnt i artikkel 105. 

5.  Unntatt i tilfeller der det er tillatt i henhold til nr. 6, skal hver medlemsstat opprette sine nasjonale finansieringsordninger 

gjennom et fond som dens krisehåndteringsmyndighet kan utløse anvendelsen av for formålene fastsatt i artikkel 101 nr. 1. 

6.  Uten hensyn til nr. 5 i denne artikkel kan en medlemsstat, for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til nr. 1 i denne 

artikkel, opprette sine nasjonale finansieringsordninger gjennom obligatoriske bidrag, som bygger på kriteriene nevnt i artikkel 

103 nr. 7 og ikke innehas gjennom et fond som kontrolleres av medlemsstatens krisehåndteringsmyndighet, fra institusjoner 

som har tillatelse på dens område, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Beløpet for de innkrevde bidragene er minst like høyt som beløpet som skal innkreves i henhold til artikkel 102. 

b)  Medlemsstatens krisehåndteringsmyndighet har rett til et beløp som tilsvarer beløpet for disse bidragene, og som medlems-

staten umiddelbart gjør tilgjengelig for krisehåndteringsmyndigheten på dennes anmodning, for anvendelse utelukkende for 

formålene fastsatt i artikkel 101. 

c)  Medlemsstaten underretter Kommisjonen om sin beslutning om å benytte muligheten til å opprette sine finansierings-

ordninger i samsvar med dette nummer. 

d)  Medlemsstaten underretter Kommisjonen minst én gang i året om beløpet nevnt i bokstav b). 

e)  Med forbehold for det som er fastsatt i dette nummer, oppfyller finansieringsordningene artikkel 99–102, artikkel 103  

nr. 1–4 og 6 samt artikkel 104–109.  
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Ved anvendelsen av dette nummer kan de tilgjengelige finansielle midlene som skal tas hensyn til for å nå målnivået angitt i 

artikkel 102, omfatte obligatoriske bidrag fra enhver ordning med obligatoriske bidrag som en medlemsstat har opprettet på et 

tidspunkt mellom 17. juni 2010 og 2. juli 2014, fra institusjoner på dens område med sikte på å dekke kostnadene knyttet til 

systemrisiko, kriser i og krisehåndtering av institusjoner, forutsatt at medlemsstaten overholder bestemmelsene i denne 

avdeling. Bidrag til innskuddsgarantiordninger skal ikke medregnes ved beregningen av målnivået for ordninger for krisehåndte-

ringsfinansiering fastsatt i artikkel 102. 

Artikkel 101 

Anvendelse av ordningene for krisehåndteringsfinansiering 

1.  Finansieringsordningene som opprettes i samsvar med artikkel 100, kan anvendes av krisehåndteringsmyndigheten bare i 

det omfang som er nødvendig for å sikre en effektiv anvendelse av krisehåndteringsverktøyene, for følgende formål: 

a)  For å garantere eiendeler og forpliktelser i institusjonen som krisehåndteres, dets datterforetak, en broinstitusjon eller en 

kapitalforvaltningsenhet. 

b)  For å gi lån til institusjonen som krisehåndteres, dets datterforetak, en broinstitusjon eller en kapitalforvaltningsenhet. 

c)  For å kjøpe eiendeler i institusjonen som krisehåndteres. 

d)  For å gi bidrag til en broinstitusjon og en kapitalforvaltningsenhet. 

e)  For å betale erstatning til aksjeeiere eller kreditorer i samsvar med artikkel 75. 

f)  For å gi et bidrag til institusjonen som krisehåndteres, som erstatning for nedskrivningen eller konverteringen av visse 

kreditorers forpliktelser, når det interne tapsdekningsverktøyet anvendes og krisehåndteringsmyndigheten beslutter å 

utelukke visse kreditorer fra intern tapsdekning i samsvar med artikkel 44 nr. 3–8. 

g)  For å gi lån til andre finansieringsordninger på frivillig grunnlag i samsvar med artikkel 106. 

h)  For å kombinere tiltakene nevnt i bokstav a)–g). 

Finansieringsordningene kan også anvendes for å treffe tiltakene nevnt i første ledd overfor en kjøper i forbindelse med 

verktøyet for virksomhetssalg. 

2.  Ordningen for krisehåndteringsfinansiering skal ikke anvendes direkte for å dekke tapene til en institusjon eller et foretak 

nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), eller for å rekapitalisere en slik institusjon eller et slikt foretak. Dersom 

anvendelsen av ordningen for krisehåndteringsfinansiering for formålene i nr. 1 i denne artikkel indirekte medfører at en del av 

tapene som er påført en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), overføres til ordningen for 

krisehåndteringsfinansiering, får prinsippene for ordningen for krisehåndteringsfinansiering fastsatt i artikkel 44 anvendelse. 

Artikkel 102 

Målnivå 

1.  Medlemsstatene skal sikre at deres finansieringsordninger innen 31. desember 2024 har tilgang til finansielle midler som 

tilsvarer minst 1 % av de dekkede innskuddene i alle institusjoner som har tillatelse på deres område. Medlemsstatene kan 

fastsette målnivåer som er høyere enn dette beløpet.  
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2.  I den innledende perioden nevnt i nr. 1 skal bidrag til finansieringsordningene, som innkreves i samsvar med artikkel 103, 

fordeles så jevnt som mulig over perioden inntil målnivået nås, men det skal tas behørig hensyn til fasen i konjunktursyklusen 

og til den innvirkningen konjunkturforsterkende bidrag kan få på de bidragsytende institusjonenes finansielle stilling. 

Medlemsstatene kan forlenge den innledende perioden med høyst fire år dersom det gjennom finansieringsordningene er 

foretatt samlede utbetalinger på over 0,5 % av de dekkede innskuddene fra alle institusjoner som har tillatelse på deres område, 

og som er dekket i henhold til direktiv 2014/49/EU. 

3.  Dersom de tilgjengelige finansielle midlene etter den innledende perioden nevnt i nr. 1 faller under målnivået som er 

angitt i samme nummer, skal innkrevingen av regelmessige bidrag i samsvar med artikkel 103 gjenopptas til målnivået nås. 

Etter at målet er nådd første gang, og de tilgjengelige finansielle midlene deretter er redusert til mindre enn to tredeler av 

målnivået, skal disse bidragene fastsettes på et nivå som gjør det mulig å nå målnivået innen seks år. 

Ved fastsettelsen av det regelmessige bidraget skal det tas behørig hensyn til fasen i konjunktursyklusen og til den innvirknin-

gen konjunkturforsterkende bidrag kan få når de årlige bidragene fastsettes innenfor rammen av dette nummer. 

4.  EBA skal innen 31. oktober 2016 framlegge for Kommisjonen en rapport med anbefalinger om det egnede referanse-

tidspunktet for fastsettelsen av målnivået for ordninger for krisehåndteringsfinansiering, og særlig hvorvidt samlede 

forpliktelser er et bedre grunnlag enn dekkede innskudd. 

5.  På grunnlag av resultatene av rapporten nevnt i nr. 4 skal Kommisjonen, dersom det er hensiktsmessig, innen 

31. desember 2016 framlegge for Europaparlamentet og Rådet et regelverksforslag om grunnlaget for målnivået for ordninger 

for krisehåndteringsfinansiering. 

Artikkel 103 

Forhåndsbidrag 

1.  For å nå målnivået angitt i artikkel 102 skal medlemsstatene sikre at det minst én gang i året innkreves bidrag fra 

institusjonene som har tillatelse på deres område, herunder unionsfilialer. 

2.  Hver enkelt institusjons bidrag skal stå i forhold til dens forpliktelser (unntatt ansvarlig kapital) minus dekkede innskudd 

med hensyn til de samlede forpliktelsene (unntatt ansvarlig kapital) minus dekkede innskudd for alle institusjonene som har 

tillatelse på medlemsstatens område. 

Disse bidragene skal tilpasses til institusjonenes risikoprofil, i samsvar med kriteriene som vedtas i henhold til nr. 7. 

3.  De tilgjengelige finansielle midlene som skal tas hensyn til med sikte på å nå målnivået angitt i artikkel 102, kan omfatte 

ugjenkallelige betalingsforpliktelser som er fullt sikret gjennom eiendeler med lav risiko, som ikke har heftelser i form av en 

tredjeparts rettigheter, og som er tilgjengelige og øremerkede for krisehåndteringsmyndighetene for formålene angitt i artikkel 

101 nr. 1. Andelen av ugjenkallelige betalingsforpliktelser skal ikke overstige 30 % av de samlede bidragene som innkreves i 

samsvar med denne artikkel. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at forpliktelsen til å betale bidragene som er angitt i denne artikkel, kan håndheves i henhold til 

nasjonal rett, og at forfalte bidrag betales fullt ut.  
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Medlemsstatene skal innføre egnede forpliktelser med hensyn til registrering, regnskapsføring og rapportering samt andre 

forpliktelser for å sikre at forfalte bidrag betales fullt ut. Medlemsstatene skal sikre tiltak for behørig kontroll av om bidragene 

er betalt på riktig måte. Medlemsstatene skal sikre at det treffes tiltak som kan hindre unndragelse, unngåelse og misbruk. 

5.  Beløpene som innkreves i samsvar med denne artikkel, skal anvendes bare for formålene angitt i artikkel 101 nr. 1. 

6.  Med forbehold for artikkel 37, 38 og 40–42 kan beløpene som mottas fra institusjonen som krisehåndteres, eller fra 

broinstitusjonen, og renter og annen fortjeneste av investeringer samt eventuelle andre inntekter, tilfalle finansierings-

ordningene. 

7.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å fastsette hva som menes 

med å tilpasse bidrag til institusjonenes risikoprofil nevnt i nr. 2 i denne artikkel, idet det tas hensyn til følgende: 

a)  Institusjonens risikoeksponering, herunder omfanget av dens handelsvirksomhet, dens eksponeringer utenfor balansen og 

dens gjeldsgrad. 

b)  Stabiliteten og variasjonen i selskapets finansieringskilder og svært likvide eiendeler uten heftelser. 

c)  Institusjonens finansielle stilling. 

d)  Sannsynligheten for at en krisehåndtering av institusjonen innledes. 

e)  I hvilket omfang institusjonen tidligere har fått ekstraordinær finansiell støtte fra det offentlige. 

f)  Hvor kompleks institusjonens struktur er og krisehåndteringsmulighetene for institusjonen. 

g)  Institusjonens betydning for stabiliteten i finanssystemet eller i økonomien i én eller flere medlemsstater eller i Unionen. 

h)  Det faktum at institusjonen deltar i en institusjonell beskyttelsesordning. 

8.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å fastsette 

a)  forpliktelsene med hensyn til registrering, regnskapsføring og rapportering samt andre forpliktelser nevnt i nr. 4 som skal 

sikre at bidragene faktisk betales, 

b)  tiltakene nevnt i nr. 4 som skal sikre behørig kontroll av om bidragene er betalt på riktig måte. 

Artikkel 104 

Ekstraordinære etterhåndsbidrag 

1.  Dersom de tilgjengelige finansielle midlene ikke er tilstrekkelige til å dekke tap, kostnader eller andre utgifter som påløper 

gjennom anvendelsen av finansieringsordningene, skal medlemsstatene sikre at ekstraordinære etterhåndsbidrag innkreves fra 

institusjonene som har tillatelse på deres område, for å dekke tilleggsbeløpene. Disse ekstraordinære etterhåndsbidragene skal 

fordeles mellom institusjonene i samsvar med reglene fastsatt i artikkel 103 nr. 2.  
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Ekstraordinære etterhåndsbidrag skal ikke overstige tre ganger det årlige beløpet for bidrag som fastsettes i samsvar med 

artikkel 103. 

2.  Artikkel 103 nr. 4–8 får anvendelse på bidrag som innkreves i henhold til denne artikkel. 

3.  Krisehåndteringsmyndigheten kan helt eller delvis utsette en institusjons betaling av ekstraordinære etterhåndsbidrag til 

ordningen for krisehåndteringsfinansiering dersom betalingen av disse bidragene ville skade institusjonens likviditet eller 

solvens. En slik utsettelse skal gis for en periode på høyst seks måneder, men kan fornyes på anmodning fra institusjonen. 

Bidrag som utsettes i henhold til dette nummer, skal betales når en slik betaling ikke lenger kan skade institusjonens likviditet 

eller solvens. 

4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 115 for å fastsette under hvilke 

omstendigheter og på hvilke vilkår en institusjons betaling av bidrag kan utsettes i henhold til nr. 3 i denne artikkel. 

Artikkel 105 

Alternative finansieringsmåter 

Medlemsstatene skal sikre at finansieringsordninger under deres jurisdiksjon kan inngå avtaler om lån eller andre former for 

støtte fra institusjoner, finansinstitusjoner eller andre tredjeparter, dersom beløpene som innkreves i samsvar med artikkel 103, 

ikke er tilstrekkelige til å dekke tap, kostnader eller andre utgifter som påløper gjennom anvendelsen av finansierings-

ordningene, og de ekstraordinære etterhåndsbidragene i henhold til artikkel 104 ikke er umiddelbart tilgjengelige eller 

tilstrekkelige. 

Artikkel 106 

Lån mellom finansieringsordninger 

1.  Medlemsstatene skal sikre at finansieringsordninger under deres jurisdiksjon kan anmode om lån fra andre finansierings-

ordninger i Unionen, dersom 

a)  beløpene som innkreves i henhold til artikkel 103, ikke er tilstrekkelige til å dekke tap, kostnader eller andre utgifter som 

påløper gjennom anvendelsen av finansieringsordningene, 

b)  de ekstraordinære etterhåndsbidragene fastsatt i artikkel 104 ikke er umiddelbart tilgjengelige, og 

c)  de alternative finansieringsmåtene fastsatt i artikkel 105 ikke er umiddelbart tilgjengelige på rimelige vilkår. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at finansieringsordninger under deres jurisdiksjon har fullmakt til å gi lån til andre finansierings-

ordninger i Unionen under omstendighetene angitt i nr. 1. 

3.  Etter en anmodning i henhold til nr. 1 skal hver av de andre finansieringsordningene i Unionen beslutte hvorvidt de skal gi 

lån til finansieringsordningen som har anmodet om lånet. Medlemsstatene kan kreve at denne beslutningen skal treffes etter 

samråd med eller samtykke fra vedkommende departement eller regjeringen. Beslutningen skal treffes tilstrekkelig raskt. 

4.  Rentesatsen, tilbakebetalingsperioden og andre vilkår for lånene skal avtales mellom den låntakende finansierings-

ordningen og de andre finansieringsordningene som har besluttet å delta. Alle de deltakende finansieringsordningenes lån skal 

ha samme rentesats, tilbakebetalingsperiode og andre vilkår, med mindre alle deltakende finansieringsordninger avtaler noe 

annet.  
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5.  Det utlånte beløpet fra hver enkelt deltakende ordning for krisehåndteringsfinansiering skal stå i forhold til de dekkede 

innskuddene i medlemsstaten for denne ordningen for krisehåndteringsfinansiering, med hensyn til de samlede dekkede 

innskuddene i medlemsstatene for deltakende ordninger for krisehåndteringsfinansiering. Disse bidragssatsene kan variere etter 

avtale mellom alle deltakende finansieringsordninger. 

6.  Et utestående lån til en ordning for krisehåndteringsfinansiering i en annen medlemsstat i henhold til denne artikkel skal 

behandles som en eiendel som tilhører den ordningen for krisehåndteringsfinansiering som har gitt lånet, og kan medregnes i 

denne finansieringsordningens målnivå. 

Artikkel 107 

Nasjonale finansieringsordningers gjensidighet ved konsernkrisehåndtering 

1.  Medlemsstatene skal, ved en konsernkrisehåndtering som nevnt i artikkel 91 eller 92, sikre at den nasjonale finansierings-

ordningen for hver institusjon som er en del av et konsern, bidrar til finansieringen av konsernkrisehåndteringen i samsvar med 

denne artikkel. 

2.  Ved anvendelsen av nr. 1 skal konsernkrisehåndteringsmyndigheten etter samråd med krisehåndteringsmyndighetene for 

de institusjonene som inngår i konsernet, og om nødvendig før det treffes krisehåndteringstiltak, foreslå en finansieringsplan 

som en del av konsernkrisehåndteringsordningen i henhold til artikkel 91 og 92. 

Finansieringsplanen skal godkjennes i samsvar med beslutningsprosessen nevnt i artikkel 91 og 92. 

3.  Finansieringsplanen skal omfatte 

a)  en verdsetting foretatt i samsvar med artikkel 36 for de berørte konsernforetakene, 

b)  de tapene som skal anerkjennes av hvert berørt konsernforetak på det tidspunktet krisehåndteringsverktøyene anvendes, 

c)  for hvert berørt konsernforetak, de tapene som vil bli påført hver klasse av aksjeeiere og kreditorer, 

d)  ethvert bidrag som innskuddsgarantiordninger vil bli pålagt å gi i samsvar med artikkel 109 nr. 1, 

e)  det samlede bidraget fra ordninger for krisehåndteringsfinansiering, og bidragets formål og form, 

f)  grunnlaget for å beregne det beløpet som hver av de nasjonale finansieringsordningene i de medlemsstatene der berørte 

konsernforetak er etablert, skal gi til finansieringen av konsernkrisehåndteringen med sikte på å bygge opp det samlede 

bidraget nevnt i bokstav e), 

g)  det beløpet som hvert berørt konsernforetaks nasjonale finansieringsordning skal gi til finansieringen av konsernkrisehåndte-

ringen, og disse bidragenes form, 

h)  det beløpet som finansieringsordningene i de medlemsstatene der de berørte konsernforetakene er etablert, vil låne fra 

institusjoner, finansinstitusjoner og andre tredjeparter i henhold til artikkel 105, 

i)  en tidsramme for anvendelsen av finansieringsordningene i de medlemsstatene der de berørte konsernforetakene er etablert, 

som bør kunne utvides dersom det er hensiktsmessig.  



Nr. 40/498 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

4.  Grunnlaget for fordeling av bidragene nevnt i nr. 3 bokstav e) skal være forenlig med nr. 5 i denne artikkel og med 

prinsippene i konsernkrisehåndteringsplanen i samsvar med artikkel 12 nr. 3 bokstav f), med mindre annet er avtalt i 

finansieringsplanen. 

5.  Med mindre annet er avtalt i finansieringsplanen, skal det i beregningsgrunnlaget for bidraget fra hver nasjonal 

finansieringsordning særlig tas hensyn til 

a)  den delen av konsernets risikovektede eiendeler som innehas av institusjoner og foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)–

d), som er etablert i medlemsstaten for denne ordningen for krisehåndteringsfinansiering, 

b)  den delen av konsernets eiendeler som innehas av institusjoner og foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b)–d), som er 

etablert i medlemsstaten for denne ordningen for krisehåndteringsfinansiering, 

c)  den delen av tapene som har ført til behovet for konsernkrisehåndtering, og som oppsto i konsernforetak som er under tilsyn 

av vedkommende myndigheter i medlemsstaten for denne ordningen for krisehåndteringsfinansiering, og 

d)  den delen av midlene i konsernfinansieringsordningene som i henhold til finansieringsplanen forventes å bli anvendt direkte 

til fordel for konsernforetak som er etablert i medlemsstaten for denne ordningen for krisehåndteringsfinansiering. 

6.  Medlemsstatene skal på forhånd fastsette regler og framgangsmåter for å sikre at hver nasjonal finansieringsordning 

umiddelbart kan gi sitt bidrag til finansieringen av konsernkrisehåndteringen, uten at det berører nr. 2. 

7.  Ved anvendelsen av denne artikkel skal medlemsstatene sikre at konsernfinansieringsordningene, på vilkårene fastsatt i 

artikkel 105, kan inngå avtaler om lån eller andre former for støtte fra institusjoner, finansinstitusjoner eller andre tredjeparter. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at nasjonale finansieringsordninger under deres jurisdiksjon kan garantere lån som konsern-

finansieringsordningene har inngått avtale om i samsvar med nr. 7. 

9.  Medlemsstatene skal sikre at proveny eller fordeler som oppstår gjennom anvendelsen av konsernfinansieringsordningene, 

tildeles de nasjonale finansieringsordningene i samsvar med deres bidrag til finansieringen av krisehåndteringen, som fastsatt i 

nr. 2. 

Artikkel 108 

Prioritering av innskudd ved insolvens 

Medlemsstatene skal i sin nasjonale rett om ordinær insolvensbehandling sikre at 

a)  følgende gis samme prioritet, som er høyere enn prioriteten for fordringer fra ordinære usikrede, uprioriterte kreditorer: 

i)  Den delen av kvalifiserte innskudd fra fysiske personer og svært små, små og mellomstore bedrifter, som overstiger 

dekningsnivået fastsatt i artikkel 6 i direktiv 2014/49/EU. 

ii)  Innskudd som ville ha vært kvalifiserte innskudd fra fysiske personer og svært små, små og mellomstore bedrifter 

dersom de ikke ble gjort gjennom filialer utenfor Unionen av institusjoner som er etablert i Unionen.  
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b)  følgende gis samme prioritet, som er høyere enn prioriteten som gis i henhold til bokstav a): 

i)  Dekkede innskudd. 

ii)  Innskuddsgarantiordninger som inntrer i dekkede innskyteres rettigheter og forpliktelser ved insolvens. 

Artikkel 109 

Anvendelse av innskuddsgarantiordninger ved krisehåndtering 

1.  Medlemsstatene skal sikre at dersom krisehåndteringsmyndighetene treffer et krisehåndteringstiltak som sikrer at 

innskyterne fortsatt har tilgang til sine innskudd, skal den innskuddsgarantiordningen som institusjonen er medlem av, ha 

ansvar for 

a)  når det interne tapsdekningsverktøyet anvendes: det beløpet som dekkede innskudd ville ha blitt nedskrevet med for å dekke 

tapene i institusjonen i henhold til artikkel 46 nr. 1 bokstav a), dersom dekkede innskudd hadde vært omfattet av intern 

tapsdekning og blitt nedskrevet i samme omfang som kreditorer med samme prioritet i henhold til nasjonal rett om ordinær 

insolvensbehandling, eller 

b)  når ett eller flere andre krisehåndteringsverktøy enn det interne tapsdekningsverktøyet anvendes: det beløpet for tap som 

dekkede innskytere ville ha blitt påført dersom dekkede innskytere var blitt påført like store tap som kreditorer med samme 

prioritet i henhold til nasjonal rett om ordinær insolvensbehandling. 

I alle tilfeller skal innskuddsgarantiordningens ansvar ikke være større enn de tapene den ville ha blitt påført dersom 

institusjonen var blitt avviklet gjennom ordinær insolvensbehandling. 

Når det interne tapsdekningsverktøyet anvendes, skal det ikke kreves at innskuddsgarantiordningen gir bidrag til kostnadene for 

rekapitalisering av institusjonen eller broinstitusjonen i henhold til artikkel 46 nr. 1 bokstav b). 

Når det ved en vurdering i henhold til artikkel 74 fastsettes at innskuddsgarantiordningens bidrag til krisehåndtering var større 

enn de nettotapene den ville ha blitt påført dersom institusjonen var blitt avviklet gjennom ordinær insolvensbehandling, skal 

innskuddsgarantiordningen ha rett til å få utbetalt differansen fra ordningen for krisehåndteringsfinansiering i samsvar med 

artikkel 75. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at fastsettelsen av det beløpet innskuddsgarantiordningen har ansvar for i henhold til nr. 1 i 

denne artikkel, er i samsvar med vilkårene nevnt i artikkel 36. 

3.  Bidraget fra innskuddsgarantiordningen ved anvendelsen av nr. 1 skal betales kontant. 

4.  Dersom kvalifiserte innskudd i en institusjon som krisehåndteres, overføres til et annet foretak gjennom verktøyet for 

virksomhetssalg eller broinstitusjonsverktøyet, har innskyterne ingen fordring i henhold til direktiv 2014/49/EU overfor 

innskuddsgarantiordningen i forbindelse med de delene av deres innskudd i institusjonen som krisehåndteres, som ikke 

overføres, forutsatt at de overførte midlene tilsvarer minst det samlede dekningsnivået som er fastsatt i artikkel 6 i direktiv 

2014/49/EU. 

5.  Uten hensyn til nr. 1–4 og dersom en innskuddsgarantiordnings tilgjengelige finansielle midler anvendes i samsvar med 

nevnte numre og deretter reduseres til mindre enn to tredeler av innskuddsgarantiordningens målnivå, skal det regelmessige 

bidraget til innskuddsgarantiordningen fastsettes til et nivå som gjør det mulig å nå målnivået innen seks år.  
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En innskuddsgarantiordnings ansvar skal ikke under noen omstendighet overstige et beløp som tilsvarer 50 % av dens målnivå i 

henhold til artikkel 10 i 2014/49/EU. Medlemsstatene kan, idet det tas hensyn til særtrekkene ved deres nasjonale banksektorer, 

fastsette en prosentandel som overstiger 50 %. 

Innskuddsgarantiordningens deltakelse i henhold til dette direktiv skal ikke under noen omstendighet overstige de tapene den 

ville ha blitt påført ved en avvikling gjennom ordinær insolvensbehandling. 

AVDELING VIII 

SANKSJONER 

Artikkel 110 

Administrative sanksjoner og andre forvaltningsmessige tiltak 

1.  Uten at det berører medlemsstatenes rett til å fastsette og ilegge strafferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene fastsette 

regler for administrative sanksjoner og andre forvaltningsmessige tiltak som kan anvendes ved manglende overholdelse av 

nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv, og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. Dersom 

medlemsstatene beslutter ikke å fastsette administrative sanksjoner for overtredelser som er omfattet av nasjonal strafferett, skal 

de underrette Kommisjonen om de relevante strafferettsbestemmelsene. De administrative sanksjonene og forvaltningsmessige 

tiltakene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

2.  Dersom forpliktelsene nevnt i nr. 1 får anvendelse på institusjoner, finansinstitusjoner og morforetak i Unionen, skal 

medlemsstatene sikre at det ved overtredelse kan anvendes administrative sanksjoner, med forbehold for vilkårene fastsatt i 

nasjonal rett, på medlemmer av ledelsesorganet og andre fysiske personer som i henhold til nasjonal rett er ansvarlige for 

overtredelsen. 

3.  Myndighet til å ilegge administrative sanksjoner i henhold til dette direktiv skal gis til krisehåndteringsmyndighetene 

eller, dersom dette er en annen myndighet, vedkommende myndigheter, avhengig av overtredelsens art. Krisehåndte-

ringsmyndigheter og vedkommende myndigheter skal ha alle de informasjonsinnsamlings- og granskingssmyndighetene som er 

nødvendige for å utøve sine respektive funksjoner. Krisehåndteringsmyndigheter og vedkommende myndigheter skal når de 

utøver sin sanksjonsmyndighet, ha et nært samarbeid for å sikre at administrative sanksjoner eller andre forvaltningsmessige 

tiltak gir de ønskede virkningene, og de skal samordne sine handlinger i forbindelse med saker på tvers av grensene. 

4.  Krisehåndteringsmyndigheter og vedkommende myndigheter skal utøve sin sanksjonsmyndighet i samsvar med dette 

direktiv og nasjonal rett på en av følgende måter: 

a)  Direkte. 

b)  I samarbeid med andre myndigheter. 

c)  På eget ansvar ved delegering til slike myndigheter. 

d)  Etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter. 

Artikkel 111 

Særlige bestemmelser 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det i deres lover og forskrifter i det minste fastsettes sanksjoner og andre forvaltnings-

messige tiltak med hensyn til følgende situasjoner: 

a)  Utelatelse, i strid med artikkel 5 eller 7, av å utarbeide, opprettholde og ajourføre gjenopprettingsplaner og konsern-

gjenopprettingsplaner.  
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b)  Utelatelse, i strid med artikkel 25, av å underrette vedkommende myndighet om at hensikten er å gi konsernintern finansiell 

støtte. 

c)  Utelatelse, i strid med artikkel 11, av å framlegge alle opplysninger som er nødvendige for å utarbeide krisehåndte-

ringsplaner. 

d)  Utelatelse, i strid med artikkel 81 nr. 1, fra ledelsesorganet i en institusjon eller et foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), 

c) eller d), av å underrette vedkommende myndighet om at institusjonen eller foretaket nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) 

eller d) er eller kan forventes å bli kriserammet. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at de administrative sanksjonene og andre forvaltningsmessige tiltak som kan anvendes i 

tilfellene nevnt i nr. 1, minst omfatter følgende: 

a)  En offentlig erklæring med opplysning om den fysiske personen eller den institusjonen, den finansieringsinstitusjonen eller 

det morforetaket i Unionen eller en annen juridisk person som er ansvarlig, og om overtredelsens art. 

b)  Et pålegg der det kreves at den ansvarlige fysiske eller juridiske personen avslutter atferden og avstår fra å gjenta slik 

atferd. 

c)  Et midlertidig forbud overfor et medlem av ledelsesorganet eller den øverste ledelsen i institusjonen eller foretaket nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d), eller enhver annen fysisk person som anses som ansvarlig, mot å utøve funksjoner i 

institusjoner eller foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d). 

d)  For en juridisk person, administrative bøter på opptil 10 % av den juridiske personens samlede netto årsomsetning for 

foregående regnskapsår. Dersom den juridiske personen er et datterforetak av et morforetak, skal den relevante omsetningen 

være den omsetningen som framgår av det overordnede morforetakets konsoliderte regnskap for foregående regnskapsår. 

e)  For en fysisk person, administrative bøter på opptil 5 millioner euro eller i medlemsstater som ikke har euro som valuta, den 

tilsvarende verdien i nasjonal valuta per 2. juli 2014. 

f)  Administrative bøter opptil det dobbelte av beløpet for den fordelen som ble oppnådd ved overtredelsen, dersom fordelen 

kan beregnes. 

Artikkel 112 

Offentliggjøring av administrative sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal sikre at krisehåndteringsmyndigheter og vedkommende myndigheter på sine offisielle nettsteder 

offentliggjør minst alle administrative sanksjoner som de ilegger for overtredelse av de nasjonale bestemmelsene som gjennom-

fører dette direktiv, når slike sanksjoner ikke er gjenstand for en klage, eller når klageadgangen er uttømt. Slik offentliggjøring 

skal finne sted uten unødig opphold etter at den fysiske eller juridiske personen er blitt underrettet om sanksjonen, herunder 

med opplysninger om overtredelsens type og art samt om identiteten til den fysiske eller juridiske personen som sanksjonen 

ilegges. 

Dersom medlemsstatene tillater offentliggjøring av sanksjoner som kan overprøves, skal krisehåndteringsmyndigheter og 

vedkommende myndigheter uten unødig opphold offentliggjøre på sine offisielle nettsteder opplysninger om status for klagen 

og resultatet av den. 

2.  Krisehåndteringsmyndigheter og vedkommende myndigheter skal offentliggjøre sanksjonene som de har ilagt, i 

anonymisert form og på en måte som er i samsvar med nasjonal rett, i følgende tilfeller: 

a)  Når sanksjonen ilegges en fysisk person og en offentliggjøring av personopplysninger viser seg å være urimelig etter en 

obligatorisk forhåndsvurdering av rimeligheten ved en slik offentliggjøring.  
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b) Dersom offentliggjøringen ville skade finansmarkedenes stabilitet eller en pågående etterforskning. 

c)  Dersom offentliggjøringen, i den grad dette kan fastslås, vil medføre uforholdsmessig stor skade for de berørte institu-

sjonene eller foretakene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), c) eller d) eller berørte fysiske personer. 

Alternativt kan offentliggjøringen av de aktuelle opplysningene i slike tilfeller utsettes i en rimelig tidsperiode dersom det 

forventes at grunnene til at offentliggjøringen er anonym, vil bortfalle i løpet av denne perioden. 

3.  Krisehåndteringsmyndigheter og vedkommende myndigheter skal sikre at en offentliggjøring i samsvar med denne 

artikkel forblir på deres offisielle nettsted i minst fem år. Personopplysninger som offentliggjøres, skal bli liggende på 

krisehåndteringsmyndighetens eller vedkommende myndighets offisielle nettsted bare så lenge det er nødvendig, i samsvar med 

gjeldende personvernregler. 

4.  Innen 3. juli 2016 skal EBA framlegge en rapport for Kommisjonen om medlemsstatenes offentliggjøring av sanksjoner i 

anonymisert form som fastsatt i nr. 2, og særlig dersom det har vært betydelige forskjeller mellom medlemsstatene med hensyn 

til dette. Denne rapporten skal også behandle alle betydelige forskjeller i varigheten av medlemsstatenes offentliggjøring av 

sanksjoner i henhold til nasjonal rett. 

Artikkel 113 

Drift av EBAs sentrale database 

1.  Krisehåndteringsmyndigheter og vedkommende myndigheter skal, med forbehold for kravene om taushetsplikt nevnt i 

artikkel 84, underrette EBA om alle administrative sanksjoner som de har ilagt i henhold til artikkel 111, og om status for 

klagen og resultatet av den. EBA skal drive en sentral database over sanksjonene den underrettes om, som utelukkende skal 

anvendes til utveksling av opplysninger mellom krisehåndteringsmyndigheter, som bare skal være tilgjengelige for krisehåndte-

ringsmyndigheter, og som skal ajourføres på grunnlag av de opplysningene krisehåndteringsmyndigheter gir. EBA skal drive en 

sentral database over sanksjonene den underrettes om, som utelukkende skal anvendes til utveksling av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter, som bare skal være tilgjengelige for vedkommende myndigheter, og som skal ajourføres på 

grunnlag av de opplysningene vedkommende myndigheter gir. 

2.  EBA skal drive et nettsted med lenker til sanksjoner som er offentliggjort av hver krisehåndteringsmyndighet og hver 

vedkommende myndighet i henhold til artikkel 112, og angi hvor lenge hver enkelt medlemsstat offentliggjør sanksjonene. 

Artikkel 114 

Effektiv anvendelse av sanksjoner og vedkommende myndigheters og krisehåndteringsmyndigheters utøvelse av 

sanksjonsmyndighet 

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene når de bestemmer typen av 

administrative sanksjoner eller andre forvaltningsmessige tiltak og størrelsen på administrative bøter, tar hensyn til alle 

relevante omstendigheter, herunder eventuelt 

a)  overtredelsens grovhet og varighet, 

b)  graden av ansvar hos den ansvarlige fysiske eller juridiske personen, 

c)  den ansvarlige fysiske eller juridiske personens finansielle styrke, slik den framgår for eksempel av en ansvarlig juridisk 

persons samlede omsetning eller av en ansvarlig fysisk persons årsinntekt, 

d)  beløpet for den fortjenesten som er oppnådd, eller det tapet som er unngått av den ansvarlige fysiske eller juridiske 

personen, i den grad dette kan fastslås,  
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e)  tap påført tredjeparter som følge av overtredelsen, i den grad dette kan fastslås, 

f)  den ansvarlige fysiske eller juridiske personens vilje til å samarbeide med vedkommende myndighet og 

krisehåndteringsmyndigheten, 

g)  tidligere overtredelser begått av den ansvarlige fysiske eller juridiske personen, 

h)  overtredelsens mulige følger for finanssystemet. 

AVDELING IX 

GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET 

Artikkel 115 

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 annet ledd, artikkel 44 nr. 11, artikkel 76 nr. 4, artikkel 103 

nr. 7 og 8 og artikkel 104 nr. 4 gis Kommisjonen på ubestemt tid fra 2. juli 2014. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 2 annet ledd, artikkel 44 nr. 11, artikkel 76 nr. 4, artikkel 103 nr. 7 og 8 og 

artikkel 104 nr. 4 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer 

at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den trer i kraft 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 har vedtatt en delegert rettsakt, skal den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 2 annet ledd, artikkel 44 nr. 11, artikkel 76 nr. 4, artikkel 103 nr. 7 og  

8 eller artikkel 104 nr. 4 trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen tre måneder 

etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av 

denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. Fristen skal forlenges med tre 

måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

6.  Kommisjonen skal ikke vedta delegerte rettsakter når varigheten av Europaparlamentets kontroll, herunder en eventuell 

forlengelse, reduseres til mindre enn fem måneder på grunn av ferie. 

AVDELING X 

ENDRINGER AV DIREKTIV 82/891/EØF, 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 SAMT FORORDNING (EU) NR. 1093/2010 OG (EU) NR. 648/2012 

Artikkel 116 

Endring av direktiv 82/891/EØF 

Artikkel 1 nr. 4 i direktiv 82/891/EØF skal lyde: 

«4.  Artikkel 1 nr. 2–4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/35/EU(1) får anvendelse.»  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/35/EU av 5. april 2011 om fusjon av allmennaksjeselskaper (EUT L 110 av 29.4.2011, s. 1). 
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Artikkel 117 

Endringer av direktiv 2001/24/EF 

I direktiv 2001/24/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nye numre lyde: 

 «3.  Dette direktiv får også anvendelse på verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*), og på deres filialer som ligger i andre medlemsstater enn der deres hovedkontor 

ligger. 

 4.  Ved anvendelse av krisehåndteringsverktøyene og -fullmaktene som er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/59/EU(**), får dette direktiv også anvendelse på finansinstitusjoner, foretak og morforetak som er omfattet av 

direktiv 2014/59/EU. 

 5.  Artikkel 4 og 7 i dette direktiv får ikke anvendelse dersom artikkel 83 i direktiv 2014/59/EU får anvendelse. 

 6.  Artikkel 33 i dette direktiv får ikke anvendelse dersom artikkel 84 i direktiv 2014/59/EU får anvendelse. 

  

(*) 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). 

(**) 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). » 

2)  Artikkel 2 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Definisjoner 

 I dette direktiv menes med 

— «hjemstat» en hjemstat som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 43 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

— «vertsstat» en vertsstat som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 44 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

— «filial» en filial som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 17 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

— «vedkommende myndighet» en vedkommende myndighet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 40 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, eller en krisehåndteringsmyndighet i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 18 i direktiv 2014/59/EU når det 

gjelder omorganiseringstiltak truffet i henhold til nevnte direktiv,  
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— «administrator» enhver person eller ethvert organ som er oppnevnt av forvaltningsmyndighetene eller rettsmyndighetene, 

og som har som oppgave å gjennomføre omorganiseringstiltak, 

— «forvaltnings- eller rettsmyndigheter» forvaltnings- eller rettsmyndighetene i medlemsstatene som har myndighet i 

forbindelse med omorganiseringstiltak eller framgangsmåter for avvikling, 

— «omorganiseringstiltak» tiltak med sikte på å bevare eller gjenopprette den finansielle stillingen til en kredittinstitusjon 

eller et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som kan berøre 

tredjeparters eksisterende rettigheter, herunder tiltak som innebærer mulighet for betalingsutsettelse, utsettelse av 

tvangsfullbyrdelsestiltak eller en nedskrivning av fordringer; disse tiltakene omfatter anvendelse av krisehåndte-

ringssverktøyene og -fullmaktene som er omhandlet i direktiv 2014/59/EU, 

— «avviklingsstyre» enhver person eller ethvert organ som er oppnevnt av forvaltningsmyndighetene eller 

rettsmyndighetene, og som har som oppgave å gjennomføre framgangsmåter for avvikling, 

— «framgangsmåter for avvikling» felles framgangsmåter som innledes og overvåkes av forvaltningsmyndighetene eller 

rettsmyndighetene i en medlemsstat med sikte på å realisere eiendeler under tilsyn av disse myndighetene, også når 

disse felles framgangsmåtene avsluttes ved akkord eller andre tilsvarende tiltak, 

— «regulert marked» et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i europaparlaments- og råds-

direktiv 2014/65/EU(*), 

— «instrument» et finansielt instrument som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 50 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013. 

  

(*) 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)  Artikkel 25 skal lyde: 

«Artikkel 25 

Avregningsavtaler 

 Uten at det berører artikkel 68 og 71 i direktiv 2014/59/EU, skal avregningsavtaler utelukkende omfattes av den lovgiv-

ningen som får anvendelse på slike avtaler.» 

4)  Artikkel 26 skal lyde: 

«Artikkel 26 

Gjenkjøpsavtaler 

 Uten at det berører artikkel 68 og 71 i direktiv 2014/59/EU og artikkel 24 i dette direktiv, skal gjenkjøpsavtaler utelukkende 

omfattes av den lovgivningen som får anvendelse på slike avtaler.»  
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Artikkel 118 

Endring av direktiv 2002/47/EF 

I direktiv 2002/47/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nytt nummer lyde: 

 «6.  Artikkel 4–7 i dette direktiv får ikke anvendelse på noen begrensning av håndhevingen av avtaler om finansiell 

sikkerhetsstillelse eller noen begrensning av virkningen av en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, på noen bestemmelse 

om sluttavregning eller motregning som pålegges i henhold til avdeling IV kapittel V eller VI i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/59/EU(*), eller på noen begrensning som pålegges i henhold til tilsvarende fullmakter i en medlemsstats 

lovgivning for å lette krisehåndteringen av et foretak nevnt i nr. 2 bokstav c) iv) og bokstav d) som er omfattet av 

beskyttelsestiltak som minst tilsvarer tiltakene fastsatt i avdeling IV kapittel VII i direktiv 2014/59/EU. 

  

(*) 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).» 

2)  Artikkel 9a skal lyde: 

«Artikkel 9a 

Direktiv 2008/48/EF og 2014/59/EU 

 Dette direktiv berører ikke anvendelsen av direktiv 2008/48/EF og 2014/59/EU.» 

Artikkel 119 

Endring av direktiv 2004/25/EF 

I artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2004/25/EF tilføyes følgende ledd: 

«Medlemsstatene skal sikre at artikkel 5 nr. 1 i dette direktiv ikke får anvendelse i tilfeller der det anvendes krisehåndte-

ringsverktøy, -fullmakter og -ordninger som er fastsatt i avdeling IV i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU(*). 

  

(*) 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).» 

Artikkel 120 

Endring av direktiv 2005/56/EF 

I artikkel 3 i direktiv 2005/56/EØF skal nytt nummer lyde: 

«4.  Medlemsstatene skal sikre at dette direktiv ikke får anvendelse på et selskap eller selskaper som er gjenstand for 

anvendelsen av krisehåndteringsverktøy, -fullmakter og -ordninger som er fastsatt i avdeling IV i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/59/EU(*). 

  

(*) 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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Artikkel 121 

Endringer av direktiv 2007/36/EF 

I direktiv 2007/36/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nytt nummer lyde: 

 «4.  Medlemsstatene skal sikre at dette direktiv ikke får anvendelse i tilfeller der det anvendes krisehåndteringsverktøy, -

fullmakter og -ordninger som er fastsatt i avdeling IV i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU(*). 

  

(*) 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).» 

2) I artikkel 5 skal nye numre lyde: 

 «5.  Medlemsstatene skal sikre at generalforsamlingen, ved anvendelsen av direktiv 2014/59/EU, med et flertall på to 

tredeler av de avgitte gyldige stemmene kan sende ut en innkalling til en generalforsamling, eller endre vedtektene slik at en 

innkalling til generalforsamling kan utstedes med kortere varsel enn fastsatt i nr. 1 i denne artikkel, for å vedta en 

kapitalforhøyelse, forutsatt at denne generalforsamlingen ikke finner sted de første ti kalenderdagene etter innkallingen, at 

vilkårene i artikkel 27 eller 29 i direktiv 2014/59/EU er oppfylt, og at kapitalforhøyelsen er nødvendig for å unngå 

vilkårene for krisehåndtering som er fastsatt i artikkel 32 og 33 i nevnte direktiv. 

 6.  Ved anvendelsen av nr. 5 får hver medlemsstats forpliktelse til å fastsette én frist i henhold til artikkel 6 nr. 3, 

forpliktelsen til å sikre at en revidert dagsorden er tilgjengelig i rett tid i henhold til artikkel 6 nr. 4, og hver medlemsstats 

forpliktelse til å fastsette én registreringsdato i henhold til artikkel 7 nr. 3, ikke anvendelse.» 

Artikkel 122 

Endring av direktiv 2011/35/EU 

I artikkel 1 i direktiv 2011/35/EU skal nytt nummer lyde: 

«4.  Medlemsstatene skal sikre at dette direktiv ikke får anvendelse på ett eller flere selskaper som er gjenstand for 

anvendelsen av krisehåndteringsverktøy, -fullmakter og -ordninger som er fastsatt i avdeling IV i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/59/EU(*). 

  

(*) 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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Artikkel 123 

Endring av direktiv 2012/30/EU 

I artikkel 45 i direktiv 2012/30/EU skal nytt nummer lyde: 

«3.  Medlemsstatene skal sikre at artikkel 10, artikkel 19 nr. 1, artikkel 29 nr. 1–3, artikkel 31 nr. 2 første ledd, artikkel 33–

36 og artikkel 40–42 i dette direktiv ikke får anvendelse i tilfeller der det anvendes krisehåndteringsverktøy, -fullmakter og 

-ordninger som er fastsatt i avdeling IV i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU(*). 

  

(*) 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).» 

Artikkel 124 

Endring av direktiv 2013/36/EU 

I direktiv 2013/36/EU oppheves artikkel 74 nr. 4. 

Artikkel 125 

Endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 

I forordning (EU) nr. 1093/2010 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 4 nr. 2 skal lyde: 

 «2) «vedkommende myndigheter» 

i)  en vedkommende myndighet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 40 i forordning (EU) nr. 575/2013 og i henhold til 

direktiv 2007/64/EF og 2009/110/EF, 

ii) når det gjelder direktiv 2002/65/EF og 2005/60/EF, de myndighetene som har ansvar for å sikre at kreditt- og 

finansinstitusjoner oppfyller kravene i nevnte direktiver, 

iii)  når det gjelder europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU(*), en utpekt myndighet som definert i artikkel 2 nr. 1 

punkt 18 i nevnte direktiv, 

iv)  når det gjelder direktiv 2014/59/EU(**), en krisehåndteringsmyndighet som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 18 i nevnte 

direktiv. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 2014 om innskuddsgarantiordninger (EUT L 173 av 

12.6.2014, s. 149). 

(**) 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).»  



18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/509 

 

2) I artikkel 40 nr. 6 skal nytt ledd lyde: 

 «Når saker innenfor virkeområdet for direktiv 2014/59/EU skal behandles, kan medlemmet av tilsynsstyret nevnt i nr. 1 

bokstav b) om nødvendig ledsages av en representant (uten stemmerett) for krisehåndteringsmyndigheten i hver 

medlemsstat.» 

Artikkel 126 

Endring av forordning (EU) nr. 648/2012 

I artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal ny bokstav lyde: 

 «k)  krisehåndteringsmyndighetene utpekt i henhold til artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU(*). 

  

(*) 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).» 

AVDELING XI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 127 

EBAs krisehåndteringskomité 

EBA skal i henhold til artikkel 41 i forordning (EU) nr. 1093/2010 opprette en fast intern komité som skal forberede 

beslutninger som EBA skal treffe i samsvar med artikkel 44 i nevnte forordning, herunder beslutninger om utkast til tekniske 

reguleringsstandarder og utkast til tekniske gjennomføringsstandarder, i forbindelse med oppgaver som krisehåndte-

ringsmyndigheten er pålagt i samsvar med dette direktiv. Særlig skal EBA i samsvar med artikkel 38 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1093/2010 sikre at beslutninger nevnt i nevnte artikkel ikke på noen måte berører medlemsstatenes finanspolitiske ansvar. 

Den interne komiteen skal bestå av krisehåndteringsmyndighetene nevnt i artikkel 3 i dette direktiv. 

Ved anvendelsen av dette direktiv skal EBA samarbeide med EIOPA og ESMA innenfor rammen av Felleskomiteen for de 

europeiske tilsynsmyndighetene, som er nedsatt ved artikkel 54 i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) 

nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Ved anvendelsen av dette direktiv skal EBA sikre strukturell atskillelse av krisehåndteringskomiteen og andre funksjoner nevnt 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. Krisehåndteringskomiteen skal fremme utvikling og samordning av krisehåndteringsplaner og 

utarbeide metoder for krisehåndtering av kriserammede finansinstitusjoner. 

Artikkel 128 

Samarbeid med EBA 

Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter skal samarbeide med EBA ved anvendelsen av dette direktiv i 

samsvar med forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Vedkommende myndigheter og krisehåndteringsmyndigheter skal omgående gi EBA alle opplysninger som kreves for at den 

skal kunne utføre sine oppgaver i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1093/2010.  
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Artikkel 129 

Gjennomgåelse 

Innen 1. juni 2018 skal Kommisjonen vurdere gjennomføringen av dette direktiv og sende Europaparlamentet og Rådet en 

rapport om denne. Den skal særlig vurdere følgende: 

a)  På grunnlag av rapporten fra EBA nevnt i artikkel 4 nr. 7: behovet for endringer for å redusere forskjeller på nasjonalt plan. 

b)  På grunnlag av rapporten fra EBA nevnt i artikkel 45 nr. 19: behovet for endringer for å redusere forskjeller på nasjonalt 

plan. 

c)  Virkemåte og effektivitet med hensyn til den rollen EBA er gitt i henhold til dette direktiv, herunder megling. 

Rapporten skal om nødvendig ledsages av et forslag til regelverk. 

Uten hensyn til vurderingen fastsatt i første ledd skal Kommisjonen innen 3. juli 2017 foreta en særlig vurdering av 

anvendelsen av artikkel 13, 18 og 45 når det gjelder EBAs fullmakter til å foreta bindende megling for å ta hensyn til den 

framtidige utviklingen av regelverk for finansielle tjenester. Rapporten og eventuelle tilknyttede forslag skal ved behov 

videresendes til Europaparlamentet og Rådet. 

Artikkel 130 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2014 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

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

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2015. 

Medlemsstatene skal imidlertid anvende bestemmelser som er vedtatt for å etterkomme avdeling IV kapittel IV avsnitt 5, senest 

fra 1. januar 2016. 

2.  Bestemmelsene nevnt i nr. 1 skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det 

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

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen og EBA teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de 

vedtar på det området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 131 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 124 trer i kraft 1. januar 2015. 
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Artikkel 132 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

AVSNITT A 

Opplysninger som skal gis i gjenopprettingsplaner 

Gjenopprettingsplanen skal inneholde følgende opplysninger: 

1) Et sammendrag av planens hovedinnhold og en oversikt over den samlede gjenopprettingsmuligheten. 

2) Et sammendrag av de vesentligste endringene i institusjonen siden den senest registrerte gjenopprettingsplanen. 

3) En kommunikasjons- og offentliggjøringsplan som beskriver hvordan foretaket har til hensikt å håndtere potensielle 

negative reaksjoner fra markedet. 

4) En rekke kapital- og likviditetstiltak som er nødvendige for å opprettholde eller gjenopprette institusjonens levedyktighet 

og finansielle stilling. 

5) En anslått tidsramme for gjennomføringen av planens vesentlige deler. 

6) En nærmere beskrivelse av enhver vesentlig hindring for en effektiv og rettidig gjennomføring av planen, herunder en 

vurdering av innvirkningen på resten av konsernet, kunder og motparter. 

7) Identifisering av kritiske funksjoner. 

8) En nærmere beskrivelse av framgangsmåten for å fastsette verdien av og muligheten for å selge institusjonens hoved-

forretningsområder, virksomhet og eiendeler. 

9) En nærmere beskrivelse av hvordan gjenopprettingsplanen er integrert i institusjonens ledelsesstruktur, samt av politikken 

og framgangsmåtene for godkjenning av gjenopprettingsplanen, og fastsettelse av hvilke personer i organisasjonen som 

har ansvar for å forberede og gjennomføre planen. 

10) Ordninger og tiltak for å opprettholde eller gjenopprette institusjonens ansvarlige kapital. 

11) Ordninger og tiltak for å sikre at institusjonen har egnet tilgang til alternative finansieringskilder, herunder potensielle 

likviditetskilder, en vurdering av tilgjengelig sikkerhet og av muligheten for å overføre likviditet mellom konsernforetak 

og forretningsområder, for å sikre at den fortsatt kan utøve sin virksomhet og oppfylle sine forpliktelser når de forfaller. 

12) Ordninger og tiltak for å redusere risiko og gjeldsgrad. 

13) Ordninger og tiltak for å omstrukturere forpliktelser. 

14) Ordninger og tiltak for å omstrukturere forretningsområder. 

15) Ordninger og tiltak som er nødvendige for å opprettholde løpende tilgang til finansmarkedenes infrastrukturer. 

16) Ordninger og tiltak som er nødvendige for å opprettholde løpende drift av institusjonens operative prosesser, herunder 

infrastruktur og informasjonsteknologitjenester. 

17) Forberedende tiltak for å fremme salget av eiendeler eller forretningsområder innen frister som gjør det mulig å 

gjenopprette finansiell soliditet. 

18) Andre ledelsestiltak eller -strategier for å gjenopprette finansiell soliditet, og den forventede finansielle virkningen av 

disse tiltakene eller strategiene.  
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19) Forberedende tiltak som institusjonen har truffet eller har planer om å treffe for å lette gjennomføringen av gjenoppret-

tingsplanen, herunder tiltak som er nødvendige for å gjøre det mulig å rekapitalisere institusjonen i rett tid. 

20) En ramme av indikatorer som angir når egnede tiltak kan treffes i henhold til planen. 

AVSNITT B 

Opplysninger som krisehåndteringsmyndigheter kan anmode institusjoner om å framlegge med sikte på å utarbeide og 

opprettholde krisehåndteringsplaner 

Krisehåndteringsmyndighetene kan anmode institusjoner om å framlegge minst følgende opplysninger med sikte på å utarbeide 

og opprettholde krisehåndteringsplaner: 

1) En nærmere beskrivelse av institusjonens organisasjonsstruktur, herunder en liste over alle juridiske personer. 

2) Angivelse av hver juridisk persons direkte eiere, og prosentandelen med og uten stemmerett. 

3) Hver juridisk persons beliggenhet, stiftelsesstat, tillatelser og ledelse. 

4) En oversikt over institusjonens kritiske funksjoner og hovedforretningsområder, herunder vesentlige eiendeler og 

forpliktelser knyttet til slike funksjoner og forretningsområder, for hver juridisk person. 

5) En nærmere beskrivelse av institusjonens deler og alle dens rettssubjekters forpliktelser, som et minstekrav inndelt etter 

type og størrelse av kortsiktig og langsiktig gjeld, sikrede, usikrede og uprioriterte forpliktelser. 

6) Nærmere opplysninger om de av institusjonens forpliktelser som er kvalifiserte forpliktelser. 

7) En beskrivelse av de prosessene som er nødvendige for å fastslå hvem institusjonen har stilt sikkerhet for, hvem som 

innehar sikkerheten, og i hvilken jurisdiksjon sikkerheten befinner seg. 

8) En beskrivelse av institusjonens og dens rettssubjekters eksponeringer utenfor balansen, herunder en oversikt per kritisk 

funksjon og hovedforretningsområde. 

9) Institusjonens vesentlige sikringer, herunder per juridisk person. 

10) Identifisering av institusjonens største eller mest kritiske motparter og en analyse av virkningene av de største motpartenes 

krise for institusjonens finansielle stilling. 

11) Hvert system der institusjonen foretar et betydelig antall handler eller handler for en betydelig verdi, herunder per juridisk 

person, kritisk funksjon og hovedforretningsområde. 

12) Hvert betalings-, clearing- eller oppgjørssystem som institusjonen er direkte eller indirekte medlem av, herunder per 

juridisk person, kritisk funksjon og hovedforretningsområde. 

13) En nærmere angivelse og beskrivelse av de viktigste ledelsesinformasjonssystemene, herunder for risikohåndtering, 

regnskapsføring samt finansiell og lovfestet rapportering, som anvendes av institusjonen, herunder per juridisk person, 

kritisk funksjon og hovedforretningsområde. 

14) Identifisering av eierne av systemene angitt i punkt 13, tilknyttede tjenestenivåavtaler samt programvare og systemer eller 

lisenser, herunder per rettssubjekt, kritisk funksjon og hovedforretningsområde.  
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15) Identifisering av og en oversikt over de juridiske personene samt forbindelser og gjensidig avhengighet mellom de ulike 

juridiske personene, for eksempel 

— felles eller delt personale, anlegg og system, 

— kapital-, finansierings- eller likviditetsordninger, 

— eksisterende eller betingede kreditteksponeringer, 

— motgarantiavtaler, avtaler om kryssikkerhet, bestemmelser om kryssmislighold og gjensidige avregningsavtaler for 

datterforetak, 

— risikooverføringer og ordninger for rygg-mot-rygg-handel; tjenestenivåavtaler. 

16) Vedkommende myndighet og krisehåndteringsmyndigheten for hver juridisk person. 

17) Det medlemmet av ledelsesorganet som har ansvar for å gi de opplysningene som er nødvendige for å utarbeide 

institusjonens krisehåndteringsplan, og eventuelt andre personer som har ansvar for de ulike juridiske personene, de 

kritiske funksjonene og hovedforretningsområdene. 

18) En beskrivelse av de ordningene institusjonen har etablert for å sikre at krisehåndteringsmyndigheten ved en eventuell 

krisehåndtering har alle nødvendige opplysninger, som fastsatt av krisehåndteringsmyndigheten, for å kunne anvende 

krisehåndteringsverktøyene og -fullmaktene. 

19) Alle avtaler som institusjonene og deres rettssubjekter har inngått med tredjeparter, og som kan sies opp som følge av en 

beslutning fra myndighetene om å anvende et krisehåndteringsverktøy, og hvorvidt følgene av oppsigelsen kan påvirke 

anvendelsen av krisehåndteringsverktøyet. 

20) En beskrivelse av mulige likviditetskilder til støtte for krisehåndteringen. 

21) Opplysninger om heftelser på eiendeler, likvide eiendeler, virksomhet utenfor balansen, sikringsstrategier og regnskaps-

føringspraksis. 

AVSNITT C 

Spørsmål som krisehåndteringsmyndigheten skal ta hensyn til når den vurderer krisehåndteringsmulighetene for en 

institusjon eller et konsern 

Når krisehåndteringsmyndigheten vurderer krisehåndteringsmulighetene for en institusjon eller et konsern, skal den ta hensyn 

til følgende: 

Ved vurderingen av krisehåndteringsmulighetene for et konsern skal henvisninger til en institusjon anses å omfatte alle 

institusjoner eller foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller d) i et konsern, 

1) i hvilket omfang institusjonen kan knytte hovedforretningsområder og kritiske funksjoner til juridiske personer, 

2) i hvilket omfang juridiske strukturer og foretaksstrukturer er tilpasset til hovedforretningsområder og kritiske funksjoner, 

3) i hvilket omfang det foreligger ordninger for å sikre tilstrekkelig personale, infrastruktur, finansiering, likviditet og kapital 

til å støtte og opprettholde hovedforretningsområder og kritiske funksjoner, 

4) i hvilket omfang de tjenesteavtalene som institusjonen har inngått, kan håndheves fullt ut dersom institusjonen 

krisehåndteres, 

5) i hvilket omfang institusjonens ledelsesstruktur er hensiktsmessig med sikte på å håndtere og sikre overholdelse av 

institusjonens interne retningslinjer for tjenestenivåavtaler,  
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6) i hvilket omfang institusjonen har en framgangsmåte for å overføre tjenester som ytes til tredjeparter i henhold til 

tjenestenivåavtaler, i tilfeller der kritiske funksjoner eller hovedforretningsområder atskilles, 

7) i hvilket omfang det foreligger beredskapsplaner og tiltak for å sikre fortsatt tilgang til betalings- og oppgjørssystemer, 

8) i hvilket omfang ledelsesinformasjonssystemene er tilstrekkelige for å sikre at krisehåndteringsmyndighetene kan samle 

inn nøyaktige og fullstendige opplysninger om hovedforretningsområder og kritiske funksjoner, med sikte på å lette en 

hurtig beslutningstaking, 

9) i hvilket omfang ledelsesinformasjonssystemene til enhver tid kan gi de nødvendige opplysningene for en effektiv 

krisehåndtering av institusjonen, selv når forholdene raskt endrer seg, 

10) i hvilket omfang institusjonen har prøvd sine ledelsesinformasjonssystemer under stresscenarioer som definert av 

krisehåndteringsmyndigheten, 

11) i hvilket omfang institusjonen kan sikre at ledelsesinformasjonssystemene opprettholdes både for den berørte institusjonen 

og den nye institusjonen i tilfeller der de kritiske funksjonene og hovedforretningsområdene er atskilt fra de øvrige funk-

sjonene og forretningsområdene, 

12) i hvilket omfang institusjonen har fastsatt egnede framgangsmåter for å sikre at den gir krisehåndteringsmyndighetene de 

opplysningene som er nødvendige for å identifisere innskytere og beløpene som er dekket av innskuddsgarantiordningene, 

13) dersom konsernet anvender konserninterne garantier: i hvilket omfang disse garantiene gis på markedsvilkår og 

risikohåndteringssystemene for disse garantiene er solide, 

14) dersom konsernet foretar rygg-mot-rygg-transaksjoner: i hvilket omfang disse transaksjonene foretas på markedsvilkår og 

risikohåndteringssystemene for disse transaksjonene er solide, 

15) i hvilket omfang anvendelsen av disse konserninterne garantiene eller rygg-mot-rygg-transaksjonene øker sprednings-

virkningen innenfor konsernet, 

16) i hvilket omfang konsernets juridiske struktur hindrer anvendelsen av krisehåndteringsverktøy på grunn av antallet av 

juridiske personer, konsernstrukturens kompleksitet eller problemer med å tilpasse forretningsområdene til konsernforetak, 

17) omfanget og typen av institusjonens kvalifiserte forpliktelser, 

18) dersom vurderingen omfatter et blandet holdingselskap: i hvilket omfang krisehåndteringen av konsernforetak som er 

institusjoner eller finansinstitusjoner, kan få en negativ innvirkning på den ikke-finansielle delen av konsernet, 

19) hvorvidt det foreligger tjenestenivåavtaler, og hvor solide de er, 

20) hvorvidt tredjestatsmyndigheter har de nødvendige krisehåndteringsverktøyene for å støtte krisehåndteringstiltak som 

treffes av krisehåndteringsmyndigheter i Unionen, og omfanget av samordnede tiltak mellom myndigheter i Unionen og 

tredjestatsmyndigheter, 

21) muligheten for å anvende krisehåndteringsverktøy på en slik måte at krisehåndteringsmålene nås, idet det tas hensyn til de 

tilgjengelige verktøyene og institusjonens struktur, 

22) i hvilket omfang konsernstrukturen gjør det mulig for krisehåndteringsmyndigheten, med sikte på å oppnå høyest mulig 

verdi for konsernet som helhet, å krisehåndtere hele konsernet eller ett eller flere av dets konsernforetak, uten at dette får 

en vesentlig direkte eller indirekte negativ innvirkning på finanssystemet, tilliten i markedet, eller økonomien, 
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23) hvilke ordninger og midler som kan lette krisehåndteringen i tilfeller der konserner har datterforetak som er etablert i ulike 

jurisdiksjoner, 

24) hvor sannsynlig det er at krisehåndteringsverktøyene anvendes på en slik måte at krisehåndteringsmålene nås, idet det tas 

hensyn til potensiell innvirkning på kreditorer, motparter, kunder og personale, og hvilke tiltak tredjestatsmyndigheter vil 

kunne treffe, 

25) i hvilket omfang det kan foretas en tilstrekkelig vurdering av hvordan krisehåndteringen av institusjonen vil påvirke 

finanssystemet og tilliten i finansmarkedene, 

26) i hvilket omfang krisehåndteringen av institusjonen kan få en vesentlig direkte eller indirekte negativ innvirkning på 

finanssystemet, tilliten i markedet, eller økonomien, 

27) i hvilket omfang spredningsvirkninger for andre institusjoner eller finansmarkedene kan begrenses gjennom anvendelsen 

av krisehåndteringsverktøyene og -fullmaktene, 

28) i hvilket omfang krisehåndteringen av institusjonen kan få en vesentlig innvirkning på betalings- og oppgjørssystemer. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 910/2014 

av 23. juli 2014 

om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre 

marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

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

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Med henblikk på den økonomiske og sosiale utvikling er det av avgjørende betydning at det skapes tillit til 

internettmiljøet. Manglende tillit, særlig på grunn av en følelse av manglende rettssikkerhet, gjør at forbrukere, foretak 

og offentlige myndigheter nøler med å gjennomføre transaksjoner elektronisk og å ta i bruk nye tjenester. 

2) Formålet med denne forordning er å styrke tilliten til elektroniske transaksjoner i det indre marked ved å skape et felles 

grunnlag for sikker elektronisk samhandling mellom borgere, foretak og offentlige myndigheter, og på den måten øke 

effektiviteten i offentlige og private nettbaserte tjenester, elektronisk forretningsvirksomhet og elektronisk handel i 

Unionen. 

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF(3) omhandlet elektroniske signaturer uten at det ble fastsatt en 

fullstendig ramme for sikre, pålitelige og brukervennlige elektroniske transaksjoner på tvers av landegrensene og på 

tvers av sektorer. Ved denne forordning styrkes og utvides regelverket i nevnte direktiv. 

4) I kommisjonsmeldingen av 26. august 2010 med tittelen «A Digital Agenda for Europe» påpekes det at fragmenteringen 

av det digitale markedet, manglende samvirkingsevne og økende nettkriminalitet utgjør vesentlige hindringer for en 

positiv utvikling i den digitale økonomien. I sin rapport om EU-borgerskap fra 2010 med tittelen «Dismantling the 

obstacles to EU citizens’ rights» understreket Kommisjonen også behovet for å løse de største problemene som er til 

hinder for at EU-borgerne kan dra nytte av fordelene ved et digitalt indre marked og digital tjenesteyting over 

landegrensene. 

5) I sine konklusjoner av 4. februar 2011 og 23. oktober 2011 oppfordret Det europeiske råd Kommisjonen til å skape et 

digitalt indre marked innen 2015, til å gjøre raske framskritt på sentrale områder i den digitale økonomien og til å 

fremme et fullstendig integrert digitalt indre marked ved å forenkle bruken av nettbaserte tjenester over landegrensene, 

med særlig vekt på å fremme sikker elektronisk identifikasjon og autentisering.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 41. 

(1) EUT C 351 av 15.11.2012, s. 73. 

(2) Europaparlamentets holdning av 3. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. juli 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13 av 

19.1.2000, s. 12). 

2020/EØS/40/36 
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6) I sine konklusjoner av 27. mai 2011 oppfordret Rådet Kommisjonen til å bidra til det digitale indre marked ved å skape 

egnede vilkår for gjensidig anerkjennelse over landegrensene av sentrale verktøy, for eksempel elektronisk identifi-

kasjon, elektroniske dokumenter, elektroniske signaturer og elektroniske leveringstjenester, samt for samvirkende  

e-forvaltningstjenester i hele Den europeiske union. 

7) I sin resolusjon av 21. september 2010 om gjennomføring av det indre marked for elektronisk handel(1) understreket 

Europaparlamentet viktigheten av sikkerhet i forbindelse med elektroniske tjenester, særlig elektroniske signaturer, samt 

behovet for å opprette en infrastruktur for offentlige nøkler på felleseuropeisk plan, og oppfordret Kommisjonen til å 

opprette en portal for europeiske valideringsmyndigheter for å sikre elektroniske signaturers samvirkingsevne over 

landegrensene og øke sikkerheten for transaksjoner som utføres via internett. 

8) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF(2) skal medlemsstatene opprette «felles kontaktpunkter» 

for å sikre at alle framgangsmåter og formaliteter knyttet til tilgang til en tjenestevirksomhet og utøvelsen av denne kan 

gjennomføres på en enkel måte, på avstand og elektronisk, via det egnede felles kontaktpunktet hos vedkommende 

myndigheter. En rekke nettbaserte tjenester som er tilgjengelige via felles kontaktpunkter, krever elektronisk 

identifikasjon, autentisering og signatur. 

9) I de fleste tilfeller kan borgerne ikke bruke sin elektroniske identifikasjon til å autentisere seg i en annen medlemsstat, 

ettersom de nasjonale ordningene for elektronisk identifikasjon i deres stat ikke er anerkjent i andre medlemsstater. 

Denne elektroniske barrieren hindrer tjenestetilbydere i å få fullt utbytte av fordelene ved det indre marked. Gjensidig 

anerkjente elektroniske identifikasjonsmidler vil gjøre det lettere å tilby en lang rekke tjenester over landegrensene i det 

indre marked og gjøre det mulig for foretak å drive virksomhet over landegrensene uten å støte på en rekke hindringer i 

kontakten med offentlige myndigheter. 

10) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU(3) opprettes det et nettverk av nasjonale myndigheter med ansvar 

for e-helse. For å øke sikkerheten og kontinuiteten i forbindelse med helsetjenester over landegrensene skal nettverket 

utarbeide retningslinjer for tilgang over landegrensene til elektroniske helseopplysninger og -tjenester, herunder ved å 

støtte felles identifikasjons- og autentiseringstiltak for å lette overføringen av opplysninger i forbindelse med helsetje-

nester over landegrensene. Gjensidig anerkjennelse av elektronisk identifikasjon og autentisering er en forutsetning for 

at helsetjenester over landegrensene skal bli virkelighet for borgerne i Unionen. Når borgerne reiser til en annen stat for 

å få behandling, må opplysningene om deres helse være tilgjengelige i den staten der behandlingen skal utføres. Dette 

krever en robust, sikker og pålitelig ramme for elektronisk identifikasjon. 

11) Denne forordning bør få anvendelse i fullt samsvar med prinsippene om vern av personopplysninger fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(4). Når det gjelder prinsippet om gjensidig anerkjennelse som fastsettes ved 

denne forordning, bør autentisering for en nettbasert tjeneste bare omfatte behandling av identifikasjonsdata som er 

tilstrekkelige og relevante og ikke omfatter mer enn det som kreves for å gi tilgang til den nettbaserte tjenesten. Videre 

bør tilbydere av tillitstjenester og tilsynsorganer oppfylle kravene til fortrolig og sikker behandling i direktiv 95/46/EF. 

12) Ett av målene med denne forordning er å fjerne eksisterende hindringer for medlemsstatenes bruk over landegrensene av 

elektroniske identifikasjonsmidler ved autentisering, i det minste for offentlige tjenester. Denne forordning har ikke som 

mål å gripe inn i systemer for forvaltning av elektroniske identiteter og tilhørende infrastruktur som er opprettet i 

medlemsstatene. Målet med denne forordning er å sikre at sikker identifikasjon og autentisering er mulig når det gjelder 

tilgang til nettbaserte tjenester som tilbys av medlemsstatene over landegrensene.  

  

(1) EUT C 50 E av 21.2.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked (EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene 

(EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45). 

(4) 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). 
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13) Medlemsstatene bør stå fritt til å benytte eller innføre elektroniske identifikasjonsmidler i forbindelse med tilgang til 

nettbaserte tjenester. De bør i tillegg selv kunne bestemme om privat sektor også skal kunne tilby disse midlene. 

Medlemsstatene bør ikke være forpliktet til å melde sine ordninger for elektronisk identifikasjon til Kommisjonen. 

Medlemsstatene kan velge å melde til Kommisjonen alle, noen eller ingen av ordningene for elektronisk identifikasjon 

som brukes på nasjonalt plan for å få tilgang til i det minste offentlige nettbaserte tjenester eller spesifikke tjenester. 

14) I denne forordning må det fastsettes visse vilkår med hensyn til hvilke elektroniske identifikasjonsmidler som må 

anerkjennes, og hvordan ordningene for elektronisk identifikasjon bør meldes. Vilkårene bør bidra til at medlemsstatene 

kan bygge opp den nødvendige tillit til hverandres ordninger for elektronisk identifikasjon, og til gjensidig 

anerkjennelse av elektroniske identifikasjonsmidler som faller inn under deres meldte ordninger. Prinsippet om 

gjensidig anerkjennelse bør få anvendelse dersom meldermedlemsstatens ordning for elektronisk identifikasjon 

oppfyller vilkårene for melding og meldingen er offentliggjort i Den europeiske unions tidende. Prinsippet om gjensidig 

anerkjennelse bør imidlertid bare gjelde autentisering for en nettbasert tjeneste. Tilgangen til slike nettbaserte tjenester 

og den endelige leveringen av disse til den som etterspør tjenestene, bør være nært knyttet til retten til å motta slike 

tjenester på vilkårene fastsatt i nasjonal lovgivning. 

15) Plikten til å anerkjenne elektroniske identifikasjonsmidler bør bare gjelde midler som har et identitetssikkerhetsnivå som 

tilsvarer eller er høyere enn nivået som kreves for den aktuelle nettbaserte tjenesten. Plikten bør dessuten gjelde bare når 

det aktuelle offentlige organet benytter sikkerhetsnivået «betydelig» eller «høyt» i forbindelse med tilgang til den 

nettbaserte tjenesten. Medlemsstatene bør i samsvar med unionsretten stå fritt til å anerkjenne elektroniske identifi-

kasjonsmidler med lavere identitetssikkerhetsnivå. 

16) Sikkerhetsnivåene bør gjenspeile graden av tillit til et elektronisk identifikasjonsmiddel når det gjelder å fastslå 

identiteten til en person, og dermed være en garanti for at personen som gjør krav på en bestemt identitet, faktisk er den 

som har fått tildelt identiteten. Sikkerhetsnivået avhenger av graden av tillit som elektroniske identifikasjonsmidler gir 

når det gjelder en persons påståtte identitet, idet det tas hensyn til prosesser (for eksempel bekreftelse og kontroll av 

identitet samt autentisering), forvaltningsvirksomhet (for eksempel enheten som utsteder elektroniske identifi-

kasjonsmidler og framgangsmåten for å utstede slike midler) og tekniske kontroller som er gjennomført. Det finnes en 

rekke tekniske definisjoner og beskrivelser av sikkerhetsnivåer som følge av EU-finansierte omfattende forsøks-

prosjekter, standardiseringer og internasjonale aktiviteter. I det omfattende forsøksprosjektet STORK samt i ISO 29115 

vises det blant annet til nivå 2, 3 og 4 som det bør tas nøye hensyn til ved fastsettelse av tekniske minstekrav, 

minstestandarder og minstekrav til framgangsmåter for sikkerhetsnivåene «lavt», «betydelig» og «høyt» i henhold til 

denne forordning, samtidig som det sikres en ensartet anvendelse av denne forordning, særlig med hensyn til sikkerhets-

nivået «høyt» i forbindelse med kontroll av identitet ved utstedelse av kvalifiserte sertifikater. De fastsatte kravene bør 

være teknologinøytrale. Det bør være mulig å oppfylle de nødvendige sikkerhetskravene ved hjelp av forskjellig 

teknologi. 

17) Medlemsstatene bør oppmuntre privat sektor til frivillig å benytte elektroniske identifikasjonsmidler som faller inn 

under en meldt ordning, til identifikasjonsformål når dette er nødvendig for nettbaserte tjenester eller elektroniske 

transaksjoner. Muligheten til å benytte slike elektroniske identifikasjonsmidler vil gjøre det mulig for privat sektor å 

benytte elektronisk identifikasjon og autentisering som allerede i stor utstrekning benyttes i mange medlemsstater, i det 

minste i forbindelse med offentlige tjenester, og gjøre det enklere for foretak og borgere å få tilgang til deres nettbaserte 

tjenester over landegrensene. For å gjøre det enklere for privat sektor å benytte slike elektroniske identifikasjonsmidler 

over landegrensene bør autentiseringsmuligheten som tilbys av en medlemsstat, være tilgjengelig for tjenestebrukere i 

privat sektor som er etablert utenfor medlemsstatens territorium, på samme vilkår som dem som gjelder for tjeneste-

brukere i privat sektor som er etablert i medlemsstaten. Når det gjelder tjenestebrukere i privat sektor, kan melder-

medlemsstaten derfor definere vilkår for tilgang til autentiseringsmidlene. Slike vilkår for tilgang kan inneholde 

opplysninger om hvorvidt autentiseringsmidlene knyttet til den meldte ordningen er tilgjengelig for tjenestebrukere i 

privat sektor. 

18) Ved denne forordning bør det fastsettes hvilket erstatningsansvar meldermedlemsstaten, parten som utsteder det 

elektroniske identifikasjonsmiddelet, og parten som utfører framgangsmåten for autentisering, skal ha dersom de 

relevante forpliktelsene i henhold til denne forordning ikke oppfylles. Denne forordning bør imidlertid få anvendelse i 

samsvar med nasjonale regler for erstatningsansvar. Den berører derfor ikke nasjonale regler for f.eks. definisjon av 

skader eller gjeldende relevante saksbehandlingsregler, herunder bevisregler.  
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19) Sikkerheten i ordninger for elektronisk identifikasjon er av avgjørende betydning med tanke på pålitelig gjensidig 

anerkjennelse over landegrensene av elektroniske identifikasjonsmidler. I denne forbindelse bør medlemsstatene 

samarbeide om sikkerheten og samvirkingsevnen til ordningene for elektronisk identifikasjon på EU-plan. Dersom det i 

ordningene for elektronisk identifikasjon kreves at tjenestebrukere skal benytte spesifikk maskinvare eller programvare 

på nasjonalt plan, innebærer samvirkingsevne over landegrensene at medlemsstatene ikke pålegger tjenestebrukere som 

er etablert utenfor medlemsstatens territorium, slike krav og tilhørende kostnader. I dette tilfellet bør egnede løsninger 

drøftes og utvikles innenfor rammen av samvirkingsevne. Tekniske krav som skyldes de iboende spesifikasjonene for 

nasjonale elektroniske identifikasjonsmidler, og som kan påvirke innehaverne av slike elektroniske midler (for eksempel 

smartkort), er imidlertid uunngåelig. 

20) Medlemsstatenes samarbeid bør fremme den tekniske samvirkingsevnen til de meldte ordningene for elektronisk 

identifikasjon med henblikk på å oppnå en høy grad av tillit og sikkerhet som er tilpasset graden av risiko. Utveksling av 

opplysninger og beste praksis mellom medlemsstatene med henblikk på gjensidig anerkjennelse bør bidra til dette 

samarbeidet. 

21) Ved denne forordning bør det også fastsettes en generell rettslig ramme for bruk av tillitstjenester. Det bør imidlertid 

ikke innføres en generell plikt til å benytte dem eller til å opprette et tilgangspunkt for alle eksisterende tillitstjenester. 

Denne forordning bør særlig ikke omfatte levering av tjenester som utelukkende benyttes i lukkede systemer mellom en 

definert gruppe av deltakere, og som ikke påvirker tredjeparter. Systemer som er opprettet i foretak eller innen offentlig 

forvaltning for å håndtere interne prosesser, og der det benyttes tillitstjenester, bør for eksempel ikke omfattes av 

kravene i denne forordning. Det er bare tillitstjenester som tilbys offentligheten, og som påvirker tredjeparter, som bør 

oppfylle kravene fastsatt i denne forordning. Denne forordning bør heller ikke omfatte aspekter knyttet til inngåelse og 

gyldighet av kontrakter eller andre juridiske forpliktelser dersom det i nasjonal lovgivning eller unionsretten er fastsatt 

formkrav. Den bør heller ikke berøre nasjonale formkrav som gjelder for offentlige registre, særlig handelsregistre eller 

matrikler. 

22) For å bidra til utstrakt bruk over landegrensene av tillitstjenester bør det i alle medlemsstater være mulig å benytte 

tjenestene som bevis i forbindelse med rettergang. Rettsvirkningene av tillitstjenester skal defineres i nasjonal 

lovgivning, med mindre annet er fastsatt i denne forordning. 

23) I den grad det ved denne forordning innføres en plikt til å anerkjenne en tillitstjeneste, kan en slik tjeneste avvises bare 

dersom den som plikten er rettet mot, av tekniske årsaker som ligger utenfor vedkommendes umiddelbare kontroll, ikke 

er i stand til å lese eller kontrollere den. Plikten bør imidlertid ikke i seg selv medføre at et offentlig organ må anskaffe 

den maskinvaren og programvaren som er nødvendig for å sikre at alle eksisterende tillitstjenester er teknisk lesbare. 

24) Medlemsstatene kan i samsvar med unionsretten opprettholde eller innføre nasjonale bestemmelser om tillitstjenester, så 

lenge tjenestene ikke harmoniseres fullt ut ved denne forordning. Tillitstjenester som oppfyller kravene i denne 

forordning, bør imidlertid omfattes av fri bevegelighet i det indre marked. 

25) Medlemsstatene bør stå fritt til å definere andre typer tillitstjenester i tillegg til dem som er oppført på den lukkede listen 

over tillitstjenester fastsatt i denne forordning, og anerkjenne dem på nasjonalt plan som kvalifiserte tillitstjenester. 

26) På grunn av den raske teknologiske utviklingen bør det ved denne forordning vedtas en strategi som er åpen for 

nyskaping. 

27) Denne forordning bør være teknologinøytral. De rettsvirkninger den medfører, bør kunne oppnås ved hjelp av et hvilket 

som helst teknisk middel, forutsatt at kravene i denne forordning er oppfylt.  
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28) For å styrke særlig små og mellomstore bedrifters og forbrukernes tillit til det indre marked og fremme bruken av 

tillitstjenester og -produkter bør begrepene kvalifiserte tillitstjenester og kvalifisert tilbyder av tillitstjenester innføres for 

å definere krav og forpliktelser som sikrer et høyt nivå av sikkerhet for alle kvalifiserte tillitstjenester og -produkter som 

benyttes eller tilbys. 

29) I tråd med forpliktelsene i FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, godkjent ved 

rådsbeslutning 2010/48/EF(1), særlig artikkel 9 i konvensjonen, bør personer med nedsatt funksjonsevne ha mulighet til 

å benytte tillitstjenester og sluttbrukerprodukter som benyttes ved levering av tjenestene, på lik linje med andre 

forbrukere. Når det er mulig, bør tillitstjenester og sluttbrukerprodukter som benyttes ved levering av tjenestene, derfor 

være tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Vurderingen av gjennomførbarhet bør blant annet omfatte 

tekniske og økonomiske hensyn. 

30) Medlemsstatene bør utpeke ett eller flere tilsynsorganer med ansvar for å utføre tilsynsvirksomheten i henhold til denne 

forordning. Medlemsstatene bør også, etter en gjensidig avtale med en annen medlemsstat, kunne beslutte å utpeke et 

tilsynsorgan på den andre medlemsstatens territorium. 

31) Tilsynsorganene bør samarbeide med personvernmyndighetene, for eksempel ved å underrette dem om resultatene av 

revisjoner av kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester, ved mistanke om brudd på reglene for vern av personopplysninger. 

Opplysningene bør særlig omfatte sikkerhetshendelser og brudd på personopplysningssikkerheten. 

32) For å øke brukernes tillit til det indre marked bør det påligge alle tilbydere av tillitstjenester å følge en god sikkerhets-

praksis som er tilpasset risikoene knyttet til deres virksomhet. 

33) Bestemmelser om bruk av pseudonymer i sertifikater bør ikke hindre medlemsstatene i å kreve identifikasjon av 

personer i henhold til unionsretten eller nasjonal lovgivning. 

34) Alle medlemsstater bør følge felles grunnleggende tilsynskrav for å sikre et sammenlignbart sikkerhetsnivå for 

kvalifiserte tillitstjenester. For å fremme en ensartet anvendelse av disse kravene i hele Unionen bør medlemsstatene 

vedta sammenlignbare framgangsmåter og utveksle opplysninger om sin tilsynsvirksomhet og beste praksis på området. 

35) Alle tilbydere av tillitstjenester bør omfattes av kravene i denne forordning, særlig dem som gjelder sikkerhet og 

erstatningsansvar, for å sikre nødvendig aktsomhet, innsyn og ansvarlighet i deres virksomhet og tjenester. Med hensyn 

til den type tjenester som tilbydere av tillitstjenester leverer, bør det med tanke på nevnte krav imidlertid skilles mellom 

kvalifiserte og ikke-kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester. 

36) Innføring av en tilsynsordning for alle tilbydere av tillitstjenester bør sikre like vilkår når det gjelder sikkerhet og 

ansvarlighet i forbindelse med deres virksomhet og tjenester, og dermed bidra til vern av brukere og til det indre 

markeds virkemåte. Ikke-kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester bør omfattes av et mindre omfattende og reaktivt tilsyn i 

ettertid som er tilpasset deres type tjenester og virksomhet. Tilsynsorganet bør derfor ikke ha en generell plikt til å føre 

tilsyn med ikke-kvalifiserte tjenestetilbydere. Tilsynsorganet bør treffe tiltak bare når det underrettes (for eksempel av 

den ikke-kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester selv, av et annet tilsynsorgan, ved en melding fra en bruker eller en 

forretningspartner eller på grunnlag av egne undersøkelser) om at en ikke-kvalifisert tilbyder av tillitstjenester ikke 

oppfyller kravene i denne forordning.  

  

(1) Rådsbeslutning 2010/48/EF av 26. november 2009 om Det europeiske fellesskaps inngåelse av De forente nasjoners konvensjon om 

rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (EUT L 23 av 27.1.2010, s. 35). 
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37) Denne forordning bør fastsette erstatningsansvaret til alle tilbydere av tillitstjenester. Ved denne forordning innføres det 

særlig en ansvarsordning som innebærer at alle tilbydere av tillitstjenester bør være ansvarlige for skader påført fysiske 

eller juridiske personer på grunn av manglende overholdelse av forpliktelsene i denne forordning. For å forenkle 

vurderingen av de finansielle risikoene som tilbydere av tillitstjenester eventuelt vil måtte bære, eller som de bør 

forsikre seg mot, tillates det ved denne forordning at tilbydere av tillitstjenester på visse vilkår kan fastsette begrens-

ninger for bruken av tjenestene de leverer, og frasi seg ansvaret for skader oppstått som følge av bruk av tjenester som 

overskrider disse begrensningene. Kundene bør på behørig vis opplyses om begrensningene på forhånd. Begrensningene 

bør være mulig å gjenkjenne for en tredjepart, for eksempel ved at opplysninger om begrensningene angis i vilkårene for 

tjenesten som leveres, eller ved hjelp av andre gjenkjennelige midler. For at disse prinsippene skal kunne gjennomføres, 

bør denne forordning få anvendelse i samsvar med nasjonale regler for erstatningsansvar. Denne forordning berører 

derfor ikke nasjonale regler for f.eks. definisjon av skader, forsett og uaktsomhet eller gjeldende relevante saksbehand-

lingsregler. 

38) Det er svært viktig at sikkerhetsbrudd samt sikkerhetsrisikovurderinger meldes, slik at berørte parter kan få hensikts-

messige opplysninger ved sikkerhetsbrudd eller tap av integritet. 

39) For å gjøre det mulig for Kommisjonen og medlemsstatene å vurdere effektiviteten av ordningen for melding av brudd 

som innføres ved denne forordning, bør det kreves at tilsynsorganer framlegger sammenfattende opplysninger for 

Kommisjonen og Den europeiske unions byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA). 

40) For å gjøre det mulig for Kommisjonen og medlemsstatene å vurdere effektiviteten av den utvidede tilsynsordningen 

som innføres ved denne forordning, bør det kreves at tilsynsorganer rapporterer om sin virksomhet. Dette vil bidra til å 

fremme utvekslingen av god praksis mellom tilsynsorganene og gjøre det mulig å kontrollere at alle vesentlige 

tilsynskrav gjennomføres på en ensartet og effektiv måte i alle medlemsstater. 

41) For å sikre at kvalifiserte tillitstjenester er bærekraftige og varige og for å øke brukernes tillit til kontinuiteten i 

kvalifiserte tillitstjenester, bør tilsynsorganer kontrollere om det foreligger bestemmelser om planer for opphør av 

virksomhet, og om de anvendes på riktig måte, i de tilfeller der kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester innstiller sin 

virksomhet. 

42) For å forenkle tilsynet med kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester, for eksempel dersom en tjenestetilbyder leverer sine 

tjenester på en annen medlemsstats territorium og ikke omfattes av tilsyn der, eller dersom en tjenestetilbyders 

datamaskiner er plassert på territoriet til en annen medlemsstat enn der tjenestetilbyderen er etablert, bør det opprettes et 

system for gjensidig bistand mellom tilsynsorganene i medlemsstatene. 

43) For å sikre at kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester og tjenestene de leverer, oppfyller kravene fastsatt i denne 

forordning, bør et samsvarsvurderingsorgan foreta en samsvarsvurdering, og de kvalifiserte tilbyderne av tillitstjenester 

bør framlegge samsvarsvurderingsrapportene for tilsynsorganet. Når tilsynsorganet krever at en kvalifisert tilbyder av 

tillitstjenester skal framlegge en ad hoc-samsvarsvurderingsrapport, bør tilsynsorganet særlig overholde prinsippene om 

god forvaltning, herunder plikten til å begrunne sine beslutninger, samt forholdsmessighetsprinsippet. Tilsynsorganet 

bør derfor behørig begrunne sin beslutning om å kreve en ad hoc-samsvarsvurdering. 

44) Formålet med denne forordning er å fastsette en konsekvent ramme som sikrer et høyt sikkerhets- og rettssikkerhetsnivå 

for tillitstjenester. I denne forbindelse bør Kommisjonen ved behandling av samsvarsvurderingen av produkter og 

tjenester, når det er hensiktsmessig, søke å oppnå synergier med eksisterende relevante europeiske og internasjonale 

ordninger, for eksempel europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1) der det fastsettes krav til akkredi-

tering av samsvarsvurderingsorganer og markedstilsyn for produkter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 
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45) For å muliggjøre en effektiv iverksettelsesprosess som bør føre til at kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester og de 

kvalifiserte tillitstjenestene de leverer, oppføres på tillitslister, bør det oppmuntres til innledende kontakt mellom 

potensielle kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester og vedkommende tilsynsorgan for å legge til rette for kontrollen i 

forkant av levering av kvalifiserte tillitstjenester. 

46) Tillitslister er av avgjørende betydning når det gjelder å bygge opp tillit blant markedsdeltakere, ettersom de viser at 

tjenestetilbyderen har status som kvalifisert på tidspunktet for tilsynet. 

47) Tillit til og brukervennlighet i forbindelse med nettbaserte tjenester er avgjørende for at brukerne skal kunne ha fullt 

utbytte av og vite at de kan stole på elektroniske tjenester. Det bør derfor innføres et EU-tillitsmerke for å identifisere de 

kvalifiserte tillitstjenestene som leveres av kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester. Et slikt EU-tillitsmerke for 

kvalifiserte tillitstjenester vil gjøre det mulig å tydelig skille mellom kvalifiserte tillitstjenester og andre tillitstjenester 

og dermed bidra til oversikt i markedet. Det bør være frivillig for kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester å bruke et  

EU-tillitsmerke, og dette bør ikke medføre andre krav enn dem som er fastsatt i denne forordning. 

48) Det kreves et høyt sikkerhetsnivå for å sikre gjensidig anerkjennelse av elektroniske signaturer, men i særlige tilfeller, 

for eksempel innenfor rammen av kommisjonsvedtak 2009/767/EF(1), bør elektroniske signaturer med et lavere 

sikkerhetsnivå også godtas. 

49) Denne forordning bør fastsette prinsippet om at en elektronisk signatur ikke bør nektes rettsvirkning med den 

begrunnelse at den er elektronisk, eller at den ikke oppfyller kravene til en kvalifisert elektronisk signatur. Elektroniske 

signaturers rettsvirkning skal imidlertid fastsettes i nasjonal lovgivning, bortsett fra kravene fastsatt i denne forordning 

om at en kvalifisert elektronisk signatur skal ha samme rettsvirkning som en håndskreven signatur. 

50) Ettersom vedkommende myndigheter i medlemsstatene i dag benytter forskjellige formater for avanserte elektroniske 

signaturer til å signere sine dokumenter elektronisk, må det sikres at i det minste et visst antall formater for avanserte 

elektroniske signaturer kan støttes teknisk av medlemsstatene når de mottar dokumenter som er signert elektronisk. Når 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene benytter avanserte elektroniske segl, må det også sikres at de i det minste 

støtter et visst antall formater for avanserte elektroniske segl. 

51) Det bør være mulig for underskriveren å overlate ansvaret for kvalifiserte elektroniske signaturframstillingssystemer til 

en tredjepart, forutsatt at det finnes egnede ordninger og framgangsmåter som sikrer at underskriveren har enekontroll 

over bruken av sine data til framstilling av elektroniske signaturer, og at bruken av systemet oppfyller kravene til 

kvalifiserte elektroniske signaturer. 

52) Fjernframstilling av elektroniske signaturer, der miljøet for framstilling av elektroniske signaturer forvaltes av en 

tilbyder av tillitstjenester på vegne av underskriveren, forventes å øke i omfang på grunn av de mange økonomiske 

fordelene dette innebærer. For å sikre at slike elektroniske signaturer oppnår den samme rettslige anerkjennelse som 

elektroniske signaturer framstilt i et miljø som helt og holdent forvaltes av brukeren, skal tjenestetilbydere som tilbyr 

fjerntjenester for elektroniske signaturer, imidlertid anvende særlige forvaltningsmessige og administrative sikkerhets-

prosedyrer og benytte pålitelige systemer og produkter, herunder sikre elektroniske kommunikasjonskanaler, for å sikre 

at miljøet for framstilling av elektroniske signaturer er pålitelig og at underskriveren har enekontroll over bruken av det. 

Dersom en kvalifisert elektronisk signatur er blitt framstilt ved hjelp av et system for fjernframstilling av elektroniske 

signaturer, får kravene som gjelder for kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester fastsatt i denne forordning, anvendelse.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2009/767/EF av 16. oktober 2009 om fastsettelse av tiltak for å forenkle bruken av elektroniske framgangsmåter ved 

hjelp av «felles kontaktpunkter» i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (EUT 

L 274 av 20.10.2009, s. 36). 
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53) Midlertidig oppheving av kvalifiserte sertifikater er en etablert praksis blant tilbydere av tillitstjenester i en rekke 

medlemsstater som ikke er det samme som tilbakekalling, og som innebærer et midlertidig tap av et sertifikats 

gyldighet. Av hensyn til rettssikkerheten kreves det at sertifikatets opphevingsstatus alltid angis tydelig. Tilbydere av 

tillitstjenester bør derfor ha ansvar for tydelig å angi sertifikatets status og, dersom det er midlertidig opphevet, det 

nøyaktige tidsrommet der sertifikatet er opphevet. Ved denne forordning bør tilbydere av tillitstjenester eller medlems-

stater ikke pålegges å benytte midlertidig oppheving, men det bør fastsettes regler for innsyn dersom en slik praksis er 

tilgjengelig. 

54) Samvirkingsevne og anerkjennelse over landegrensene av kvalifiserte sertifikater er en forutsetning for anerkjennelse 

over landegrensene av kvalifiserte elektroniske signaturer. Kvalifiserte sertifikater bør derfor ikke omfattes av 

ufravikelige krav som går lenger enn kravene fastsatt i denne forordning. På nasjonalt plan bør det imidlertid være tillatt 

å ta med særlige attributter, for eksempel entydige identifikatorer, i kvalifiserte sertifikater, forutsatt at slike særlige 

attributter ikke hindrer samvirkingsevne og anerkjennelse over landegrensene av kvalifiserte sertifikater og elektroniske 

signaturer. 

55) IT-sikkerhetssertifisering som bygger på internasjonale standarder som ISO 15408 og tilknyttede vurderingsmetoder og 

ordninger for gjensidig anerkjennelse, er et viktig verktøy for å kontrollere sikkerheten i kvalifiserte elektroniske 

signaturframstillingssystemer, og bør fremmes. Nyskapende løsninger og tjenester, for eksempel signering via 

mobiltelefon og via nettskyen, krever tekniske og organisatoriske løsninger for kvalifiserte elektroniske signatur-

framstillingssystemer som det foreløpig kanskje ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsstandarder for, eller der den første 

IT-sikkerhetssertifiseringen ikke er avsluttet. Sikkerhetsnivået for slike kvalifiserte elektroniske signaturframstillings-

systemer kan vurderes ved hjelp av alternative prosesser bare dersom slike sikkerhetsstandarder ikke er tilgjengelige, 

eller dersom den første IT-sikkerhetssertifiseringen ikke er avsluttet. Prosessene bør være sammenlignbare med 

standardene for IT-sikkerhetssertifisering i den grad sikkerhetsnivåene er de samme. En fagfellevurdering vil kunne 

fremme disse prosessene. 

56) Ved denne forordning bør det fastsettes krav til kvalifiserte elektroniske signaturframstillingssystemer for å sikre at 

avanserte elektroniske signaturer fungerer hensiktsmessig. Denne forordning bør ikke omfatte hele systemmiljøet der 

slike systemer benyttes. Omfanget av sertifiseringen av kvalifiserte signaturframstillingssystemer bør derfor begrenses 

til maskinvaren og systemprogramvaren som brukes til håndtering og vern av signaturframstillingsdataene som 

framstilles, lagres eller behandles i signaturframstillingssystemet. Som angitt i relevante standarder bør sertifiserings-

plikten ikke omfatte signaturframstillingsprogrammer. 

57) For å ivareta rettssikkerheten med hensyn til signaturens gyldighet er det viktig å angi hvilke elementer av en kvalifisert 

elektronisk signatur som bør vurderes av tjenestebrukeren som utfører valideringen. En fastsettelse av kravene til 

kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester som kan tilby en kvalifisert valideringstjeneste til tjenestebrukere som ikke er 

villige eller i stand til selv å utføre valideringen av kvalifiserte elektroniske signaturer, bør dessuten stimulere privat og 

offentlig sektor til å investere i slike tjenester. Begge elementene bør gjøre det enkelt og praktisk å validere kvalifiserte 

elektroniske signaturer for alle parter på EU-plan. 

58) Dersom en transaksjon krever et kvalifisert elektronisk segl fra en juridisk person, bør en kvalifisert elektronisk signatur 

fra den juridiske personens godkjente representant også godkjennes. 

59) Elektroniske segl bør tjene som bevis på at et elektronisk dokument er utstedt av en juridisk person, og gi en garanti for 

dokumentets opprinnelse og integritet. 

60) Tilbydere av tillitstjenester som utsteder kvalifiserte sertifikater for elektroniske segl, bør treffe nødvendige tiltak for å 

kunne fastslå identiteten til den fysiske personen som representerer den juridiske personen som det kvalifiserte 

sertifikatet for det elektroniske seglet utstedes til, dersom slik identifikasjon er nødvendig på nasjonalt plan som ledd i 

en rettergang eller en forvaltningssak.  
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61) Denne forordning bør sikre langsiktig bevaring av opplysninger for å sikre at elektroniske signaturer og elektroniske 

segl har rettslig gyldighet i lengre perioder og kan valideres uavhengig av framtidige teknologiske endringer. 

62) For å garantere sikkerheten til kvalifiserte elektroniske tidsstempler bør det ved denne forordning kreves at det benyttes 

et avansert elektronisk segl eller en avansert elektronisk signatur eller andre tilsvarende metoder. Nyskaping vil trolig 

føre til ny teknologi som kan sikre et tilsvarende sikkerhetsnivå for tidsstempler. Dersom det benyttes en annen metode 

enn et avansert elektronisk segl eller en avansert elektronisk signatur, bør det være opp til den kvalifiserte tilbyderen av 

tillitstjenester å vise i samsvarsvurderingsrapporten at metoden sikrer et tilsvarende sikkerhetsnivå og oppfyller kravene 

fastsatt i denne forordning. 

63) Elektroniske dokumenter er viktig for den videre utviklingen av elektroniske transaksjoner over landegrensene i det 

indre marked. Denne forordning bør fastsette prinsippet om at et elektronisk dokument ikke bør nektes rettsvirkning 

med den begrunnelse at det er elektronisk, for å sikre at en elektronisk transaksjon ikke vil bli avvist alene fordi et 

dokument foreligger i elektronisk form. 

64) Når Kommisjonen behandler spørsmålet om formater for avanserte elektroniske signaturer og segl, bør den ta 

utgangspunkt i eksisterende praksis, standarder og regelverk, særlig kommisjonsbeslutning 2011/130/EU(1). 

65) I tillegg til å autentisere et dokument utstedt av en juridisk person kan elektroniske segl benyttes til å autentisere en 

juridisk persons digitale eiendeler, for eksempel programvarekode eller tjenere. 

66) Det er svært viktig å fastsette en rettslig ramme for å fremme anerkjennelse over landegrensene mellom eksisterende 

nasjonale rettsordener for elektroniske tjenester for registrert sending. Rammen kan også gi nye avsetningsmuligheter 

som vil gjøre det mulig for tilbydere av tillitstjenester i Unionen å tilby nye felleseuropeiske elektroniske tjenester for 

registrert sending. 

67) Nettstedsautentiseringstjenester gir besøkende på et nettsted sikkerhet for at det bak nettstedet står en ekte og rettmessig 

enhet. Slike tjenester bidrar til å bygge opp tilliten til forretningsvirksomhet på nettet, ettersom brukerne vil ha tillit til et 

nettsted som er blitt autentisert. Levering og bruk av nettstedsautentiseringstjenester er helt og holdent frivillig. For at 

nettstedsautentisering skal bli et middel for å styrke tilliten, gi en bedre opplevelse for brukeren og fremme veksten i det 

indre marked, bør det ved denne forordning fastsettes minstekrav til sikkerhet og erstatningsansvar for tjenestetilbyderne 

og deres tjenester. I denne forbindelse er det tatt hensyn til resultatene fra eksisterende initiativer ledet av industrien, for 

eksempel «Certification Authorities/Browsers Forum – CA/B Forum». Denne forordning bør heller ikke hindre bruk av 

andre midler eller metoder for autentisering av et nettsted som ikke omfattes av denne forordning, eller hindre tilbydere 

av nettstedsautentiseringstjenester i tredjestater i å tilby sine tjenester til kunder i Unionen. En tjenestetilbyder i en 

tredjestat bør imidlertid kunne få sine nettstedsautentiseringstjenester anerkjent som kvalifiserte i samsvar med denne 

forordning bare dersom det er inngått en internasjonal avtale mellom Unionen og den staten der tjenestetilbyderen er 

etablert. 

68) I henhold til bestemmelsene om etablering i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) gir begrepet 

«juridiske personer» markedsdeltakere mulighet til fritt å velge hvilken juridisk form de anser som egnet for å utøve sin 

virksomhet. Følgelig er «juridiske personer» i henhold til TEUV alle foretak som er opprettet i henhold til, eller 

underlagt, lovgivningen i en medlemsstat, uansett juridisk form. 

69) I forbindelse med forvaltningssamarbeid oppfordres Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer til å anerkjenne 

elektronisk identifikasjon og tillitstjenester som omfattes av denne forordning, særlig for å dra nytte av eksisterende god 

praksis og resultatene fra pågående prosjekter på områder som omfattes av denne forordning.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2011/130/EU av 25. februar 2011 om fastsettelse av minstekrav til behandling over landegrensene av dokumenter 

som signeres elektronisk av vedkommende myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det 

indre marked (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 66). 
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70) For å utfylle visse detaljerte tekniske aspekter ved denne forordning på en fleksibel og rask måte bør myndigheten til å 

vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen med tanke på de kriterier som skal 

oppfylles av organer med ansvar for sertifisering av kvalifiserte elektroniske signaturframstillingssystemer. 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. 

71) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet, 

særlig når det gjelder å angi referansenumre for standarder hvis bruk vil skape en formodning om samsvar med visse 

bestemmelser fastsatt i denne forordning. Denne myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

72) Når Kommisjonen vedtar delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter, bør den ta behørig hensyn til standarder og 

tekniske spesifikasjoner utarbeidet av europeiske og internasjonale standardiseringsorganisasjoner og -organer, særlig 

Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN), Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon 

(ETSI), Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) og Den internasjonale teleunion (ITU), for å sikre et høyt 

nivå av sikkerhet og samvirkingsevne i forbindelse med elektronisk identifikasjon og tillitstjenester. 

73) Av rettssikkerhets- og klarhetshensyn bør direktiv 1999/93/EF oppheves. 

74) For å ivareta rettssikkerheten for markedsdeltakere som allerede benytter kvalifiserte sertifikater utstedt til fysiske 

personer i samsvar med direktiv 1999/93/EF, må det fastsettes en tilstrekkelig lang overgangsperiode. Det bør også 

fastsettes overgangstiltak for sikre signaturframstillingssystemer hvis samsvar er blitt fastslått i samsvar med direktiv 

1999/93/EF, samt for tilbydere av sertifiseringstjenester som utsteder kvalifiserte sertifikater før 1. juli 2016. Det er også 

nødvendig å gi Kommisjonen mulighet til å vedta gjennomføringsrettsaktene og de delegerte rettsaktene før nevnte dato. 

75) Anvendelsesdatoene fastsatt i denne forordning berører ikke eksisterende forpliktelser som medlemsstatene allerede har 

i henhold til unionsretten, særlig i henhold til direktiv 2006/123/EF. 

76) Ettersom målene for denne forordning ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets 

omfang 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. 

77) EUs datatilsynsmann er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 45/2001(2) og avga uttalelse 27. september 2012(3) —  

  

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

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (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). 

(3) EUT C 28 av 30.1.2013, s. 6. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

For å sikre at det indre marked fungerer på en tilfredsstillende måte, og for å oppnå et egnet sikkerhetsnivå for elektroniske 

identifikasjonsmidler og tillitstjenester er formålet med denne forordning å 

a) fastsette vilkårene for medlemsstatenes anerkjennelse av midler for elektronisk identifikasjon av fysiske og juridiske 

personer som omfattes av en meldt ordning for elektronisk identifikasjon i en annen medlemsstat, 

b) fastsette regler for tillitstjenester, særlig for elektroniske transaksjoner, og 

c) fastsette en rettslig ramme for elektroniske signaturer, elektroniske segl, elektroniske tidsstempler, elektroniske 

dokumenter, elektroniske tjenester for registrert sending og sertifikattjenester for nettstedsautentisering. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på ordninger for elektronisk identifikasjon som er meldt av en medlemsstat, og på 

tilbydere av tillitstjenester som er etablert i Unionen. 

2. Denne forordning får ikke anvendelse på tillitstjenester som utelukkende benyttes i lukkede systemer som følge av 

nasjonal lovgivning eller avtaler mellom en definert gruppe av deltakere. 

3. Denne forordning berører ikke nasjonal lovgivning eller unionsretten som gjelder inngåelse av kontrakter eller kontrakters 

gyldighet eller andre formelle juridiske eller prosedyremessige forpliktelser med hensyn til formkrav. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «elektronisk identifikasjon» en prosess som omfatter bruk av personidentifikasjonsdata i elektronisk form som på en 

entydig måte representerer enten en fysisk eller juridisk person, eller en fysisk person som representerer en juridisk 

person, 

2) «elektronisk identifikasjonsmiddel» en materiell og/eller immateriell enhet som inneholder personidentifikasjonsdata, og 

som brukes til autentisering av en nettbasert tjeneste, 

3) «personidentifikasjonsdata» et datasett som gjør det mulig å fastslå identiteten til en fysisk eller juridisk person, eller en 

fysisk person som representerer en juridisk person, 

4) «ordning for elektronisk identifikasjon» et system for elektronisk identifikasjon der det utstedes elektroniske identifi-

kasjonsmidler til fysiske eller juridiske personer, eller til fysiske personer som representerer juridiske personer,  
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5) «autentisering» en elektronisk prosess som gjør det mulig å bekrefte den elektroniske identifikasjonen av en fysisk eller 

juridisk person, eller opprinnelsen og integriteten til data i elektronisk form, 

6) «tjenestebruker» en fysisk eller juridisk person som benytter seg av elektronisk identifikasjon eller en tillitstjeneste, 

7) «offentlig organ» en statlig, regional eller lokal myndighet, et offentligrettslig organ eller en sammenslutning av én eller 

flere av nevnte myndigheter eller ett eller flere av nevnte offentligrettslige organer, eller en privat enhet med mandat fra 

minst én av nevnte myndigheter, organer eller sammenslutninger til å tilby offentlige tjenester, når den opptrer i henhold 

til et slikt mandat, 

8) «offentligrettslig organ» et organ som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/24/EU(1), 

9) «underskriver» en fysisk person som framstiller en elektronisk signatur, 

10) «elektronisk signatur» data i elektronisk form som er lagt ved eller er logisk knyttet til andre data i elektronisk form, og 

som underskriveren bruker til å signere, 

11) «avansert elektronisk signatur» en elektronisk signatur som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 26, 

12) «kvalifisert elektronisk signatur» en avansert elektronisk signatur som er framstilt ved hjelp av et kvalifisert elektronisk 

signaturframstillingssystem, og som bygger på et kvalifisert sertifikat for elektroniske signaturer, 

13) «elektroniske signaturframstillingsdata» entydige data som underskriveren bruker til å framstille en elektronisk signatur, 

14) «sertifikat for elektronisk signatur» en elektronisk attest som knytter valideringsdata for en elektronisk signatur til en 

fysisk person og minst bekrefter denne personens navn eller pseudonym, 

15) «kvalifisert sertifikat for elektronisk signatur» et sertifikat for elektroniske signaturer som er utstedt av en kvalifisert 

tilbyder av tillitstjenester, og som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg I, 

16) «tillitstjeneste» en elektronisk tjeneste som normalt tilbys mot betaling, og som består av 

a) framstilling, kontroll og validering av elektroniske signaturer, elektroniske segl eller elektroniske tidsstempler, 

elektroniske tjenester for registrert sending og sertifikater knyttet til slike tjenester eller 

b) framstilling, kontroll og validering av sertifikater for nettstedsautentisering eller 

c) bevaring av elektroniske signaturer, segl eller sertifikater knyttet til slike tjenester, 

17) «kvalifisert tillitstjeneste» en tillitstjeneste som oppfyller gjeldende krav fastsatt i denne forordning,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av direktiv 2004/18/EF  

(EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65). 
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18) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som definert i artikkel 2 nr. 13 i forordning (EF) nr. 765/2008, som er akkreditert i 

samsvar med nevnte forordning som kompetent til å utføre samsvarsvurdering av en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester 

og de kvalifiserte tillitstjenestene denne leverer, 

19) «tilbyder av tillitstjenester» en fysisk eller juridisk person som leverer en eller flere tillitstjenester som tilbyder av enten 

kvalifiserte eller ikke-kvalifiserte tillitstjenester, 

20) «kvalifisert tilbyder av tillitstjenester» en tilbyder av tillitstjenester som leverer en eller flere kvalifiserte tillitstjenester, og 

som har fått tildelt status som kvalifisert av tilsynsorganet, 

21) «produkt» maskinvare eller programvare, eller relevante maskin- eller programvarekomponenter, beregnet på bruk i 

forbindelse med levering av tillitstjenester, 

22) «elektronisk signaturframstillingssystem» konfigurert programvare eller maskinvare som brukes til framstilling av en 

elektronisk signatur, 

23) «kvalifisert elektronisk signaturframstillingssystem» et elektronisk signaturframstillingssystem som oppfyller kravene 

fastsatt i vedlegg II, 

24) «seglframstiller» en juridisk person som framstiller et juridisk segl, 

25) «elektronisk segl» data i elektronisk form som er lagt ved eller er logisk knyttet til andre data i elektronisk form for å sikre 

sistnevntes opprinnelse og integritet, 

26) «avansert elektronisk segl» et elektronisk segl som oppfyller kravene i artikkel 36, 

27) «kvalifisert elektronisk segl» et avansert elektronisk segl som er framstilt ved hjelp av et kvalifisert elektronisk segl-

framstillingssystem, og som bygger på et kvalifisert sertifikat for elektroniske segl, 

28) «elektroniske seglframstillingsdata» entydige data som framstilleren av det elektroniske seglet bruker til å framstille et 

elektronisk segl, 

29) «sertifikat for elektronisk segl» en elektronisk attest som knytter valideringsdata for et elektronisk segl til en juridisk 

person og bekrefter denne personens navn, 

30) «kvalifisert sertifikat for elektronisk segl» et sertifikat for et elektronisk segl som er utstedt av en kvalifisert tilbyder av 

tillitstjenester, og som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg III, 

31) «elektronisk seglframstillingssystem» konfigurert programvare eller maskinvare som brukes til framstilling av et 

elektronisk segl, 

32) «kvalifisert elektronisk seglframstillingssystem» et elektronisk seglframstillingssystem som med de nødvendige endringer 

oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II, 

33) «elektronisk tidsstempel» data i elektronisk form som knytter andre data i elektronisk form til et bestemt tidspunkt og 

dokumenterer at sistnevnte data eksisterte på det tidspunktet, 

34) «kvalifisert elektronisk tidsstempel» et elektronisk tidsstempel som oppfyller kravene i artikkel 42,  
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35) «elektronisk dokument» innhold lagret i elektronisk form, særlig tekst, lyd, bilder eller audiovisuelle opptak, 

36) «elektronisk tjeneste for registrert sending» en tjeneste som gjør det mulig å overføre data elektronisk mellom tredjeparter, 

som omfatter dokumentasjon av håndteringen av de overførte dataene, herunder dokumentasjon av sending og mottak av 

dataene, og som beskytter overførte data mot tap, tyveri, skade eller ikke-autoriserte endringer, 

37) «kvalifisert elektronisk tjeneste for registrert sending» en elektronisk tjeneste for registrert sending som oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 44, 

38) «sertifikat for nettstedsautentisering» en attest som gjør det mulig å autentisere et nettsted, og som knytter nettstedet til 

den fysiske eller juridiske personen som sertifikatet er utstedt til, 

39) «kvalifisert sertifikat for nettstedsautentisering» et sertifikat for nettstedsautentisering som er utstedt av en kvalifisert 

tilbyder av tillitstjenester, og som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg IV, 

40) «valideringsdata» data som brukes til validering av en elektronisk signatur eller et elektronisk segl, 

41) «validering» prosessen med å kontrollere og bekrefte at en elektronisk signatur eller et elektronisk segl er gyldig. 

Artikkel 4 

Prinsippet om det indre marked 

1. En tilbyder av tillitstjenester som er etablert i en medlemsstat, skal ikke bli gjenstand for begrensning på levering av 

tillitstjenester på territoriet til en annen medlemsstat av årsaker som faller inn under områdene som omfattes av denne 

forordning. 

2. Produkter og tillitstjenester som oppfyller kravene i denne forordning, skal omfattes av fri bevegelighet i det indre 

marked. 

Artikkel 5 

Behandling og vern av personopplysninger 

1. Personopplysninger skal behandles i samsvar med direktiv 95/46/EF. 

2. Med forbehold for den rettsvirkning som pseudonymer er gitt i henhold til nasjonal lovgivning, skal bruk av pseudonymer 

i elektroniske transaksjoner ikke forbys. 

KAPITTEL II 

ELEKTRONISK IDENTIFIKASJON 

Artikkel 6 

Gjensidig anerkjennelse 

1. Dersom det i henhold til nasjonal lovgivning eller forvaltningspraksis kreves elektronisk identifikasjon ved hjelp av et 

elektronisk identifikasjonsmiddel samt autentisering for å få tilgang til en nettbasert tjeneste som leveres av et offentlig organ i 

en medlemsstat, skal det elektroniske identifikasjonsmiddelet utstedt i en annen medlemsstat anerkjennes i den første medlems-

staten med henblikk på autentisering over landegrensene av den nettbaserte tjenesten, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) det elektroniske identifikasjonsmiddelet er utstedt innenfor rammen av en ordning for elektronisk identifikasjon som er 

oppført på listen offentliggjort av Kommisjonen i henhold til artikkel 9,  
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b) sikkerhetsnivået for det elektroniske identifikasjonsmiddelet tilsvarer eller er høyere enn sikkerhetsnivået som kreves av det 

berørte offentlige organet for å få tilgang til den nettbaserte tjenesten i den første medlemsstaten, forutsatt at sikkerhets-

nivået for det elektroniske identifikasjonsmiddelet tilsvarer sikkerhetsnivået «betydelig» eller «høyt», 

c) det berørte offentlige organet benytter sikkerhetsnivået «betydelig» eller «høyt» i forbindelse med tilgang til den nettbaserte 

tjenesten. 

Anerkjennelsen skal finne sted senest tolv måneder etter at Kommisjonen har offentliggjort listen nevnt i nr. 1 bokstav a). 

2. Et elektronisk identifikasjonsmiddel som utstedes innenfor rammen av en ordning for elektronisk identifikasjon som er 

oppført på listen offentliggjort av Kommisjonen i henhold til artikkel 9, og som tilsvarer sikkerhetsnivået «lavt», kan 

anerkjennes av offentlige organer med henblikk på autentisering over landegrensene av den nettbaserte tjenesten som organene 

tilbyr. 

Artikkel 7 

Melding av ordninger for elektronisk identifikasjon 

En ordning for elektronisk identifikasjon kan meldes i henhold til artikkel 9 nr. 1 dersom alle vilkårene nedenfor er oppfylt: 

a) det elektroniske identifikasjonsmiddelet innenfor rammen av ordningen for elektronisk identifikasjon er utstedt 

i) av meldermedlemsstaten, 

ii) i henhold til et mandat fra meldermedlemsstaten eller 

iii) uavhengig av meldermedlemsstaten og er anerkjent av nevnte medlemsstat, 

b) det elektroniske identifikasjonsmiddelet innenfor rammen av ordningen for elektronisk identifikasjon kan brukes for å få 

tilgang til minst én tjeneste som tilbys av et offentlig organ, og som krever elektronisk identifikasjon i meldermedlems-

staten, 

c) ordningen for elektronisk identifikasjon og det elektroniske identifikasjonsmiddelet utstedt innenfor rammen av ordningen, 

oppfyller kravene til minst ett av sikkerhetsnivåene fastsatt i gjennomføringsrettsakten nevnt i artikkel 8 nr. 3, 

d) meldermedlemsstaten sikrer at personidentifikasjonsdataene som på en entydig måte representerer den aktuelle personen, i 

samsvar med de tekniske spesifikasjonene, standardene og framgangsmåtene for det relevante sikkerhetsnivået fastsatt i 

gjennomføringsrettsakten nevnt i artikkel 8 nr. 3, knyttes til den fysiske eller juridiske personen nevnt i artikkel 3 nr. 1 på 

tidspunktet for utstedelse av det elektroniske identifikasjonsmiddelet innenfor rammen av nevnte ordning, 

e) parten som utsteder det elektroniske identifikasjonsmiddelet innenfor rammen av nevnte ordning, sikrer at det elektroniske 

identifikasjonsmiddelet knyttes til personen nevnt i bokstav d) i denne artikkel i samsvar med de tekniske spesifikasjonene, 

standardene og framgangsmåtene for det relevante sikkerhetsnivået fastsatt i gjennomføringsrettsakten nevnt i artikkel 8 

nr. 3, 

f) meldermedlemsstaten sikrer at autentisering via internett er tilgjengelig, slik at tjenestebrukere som er etablert på en annen 

medlemsstats territorium, kan bekrefte personidentifikasjonsdataene som er mottatt i elektronisk form.  
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For andre tjenestebrukere enn offentlige organer kan meldermedlemsstaten definere vilkår for tilgang til autentiseringen. 

Autentisering over landegrensene skal være gratis når det utføres i forbindelse med en nettbasert tjeneste som tilbys av et 

offentlig organ. 

Medlemsstatene skal ikke pålegge tjenestebrukere som har til hensikt å utføre en slik autentisering, urimelige tekniske krav, 

dersom slike krav hindrer eller i vesentlig grad hemmer samvirkingsevnen til de meldte ordningene for elektronisk 

identifikasjon, 

g) minst seks måneder før det gis melding i henhold til artikkel 9 nr. 1 skal meldermedlemsstaten, med tanke på forpliktelsen 

nevnt i artikkel 12 nr. 5, gi de andre medlemsstatene en beskrivelse av ordningen i samsvar med saksbehandlingsreglene 

fastsatt ved gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 12 nr. 7, 

h) ordningen for elektronisk identifikasjon oppfyller kravene fastsatt i gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 12 nr. 8. 

Artikkel 8 

Sikkerhetsnivåer for ordninger for elektronisk identifikasjon 

1. I en ordning for elektronisk identifikasjon som er meldt i henhold til artikkel 9 nr. 1, skal sikkerhetsnivåene «lavt», 

«betydelig» og/eller «høyt» angis for elektroniske identifikasjonsmidler utstedt innenfor rammen av denne ordningen. 

2. Sikkerhetsnivåene «lavt», «betydelig» og «høyt» skal oppfylle følgende kriterier: 

a) sikkerhetsnivået «lavt» skal vise til et elektronisk identifikasjonsmiddel innenfor rammen av en ordning for elektronisk 

identifikasjon som gir en begrenset grad av tillit til en persons påberopte eller påståtte identitet, og som kjennetegnes på 

grunnlag av tekniske spesifikasjoner, standarder og framgangsmåter knyttet til dette, herunder tekniske kontroller, hvis 

formål er å redusere risikoen for misbruk eller endring av identiteten, 

b) sikkerhetsnivået «betydelig» skal vise til et elektronisk identifikasjonsmiddel innenfor rammen av en ordning for 

elektronisk identifikasjon som gir en betydelig grad av tillit til en persons påberopte eller påståtte identitet, og som 

kjennetegnes på grunnlag av tekniske spesifikasjoner, standarder og framgangsmåter knyttet til dette, herunder tekniske 

kontroller, hvis formål er å oppnå en betydelig redusert risiko for misbruk eller endring av identiteten, 

c) sikkerhetsnivået «høyt» skal vise til et elektronisk identifikasjonsmiddel innenfor rammen av en ordning for elektronisk 

identifikasjon som gir en høyere grad av tillit til en persons påberopte eller påståtte identitet enn elektroniske identifi-

kasjonsmidler med sikkerhetsnivået «betydelig», og som kjennetegnes på grunnlag av tekniske spesifikasjoner, standarder 

og framgangsmåter knyttet til dette, herunder tekniske kontroller, hvis formål er å hindre misbruk eller endring av 

identiteten. 

3. Innen 18. september 2015 skal Kommisjonen, idet det tas hensyn til relevante internasjonale standarder og med forbehold 

for nr. 2, ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette tekniske minstespesifikasjoner, minstestandarder og minstekrav til 

framgangsmåter som skal utgjøre grunnlaget for angivelse av sikkerhetsnivåene «lavt», «betydelig» og «høyt» for elektroniske 

identifikasjonsmidler med henblikk på nr. 1. 

Disse tekniske minstespesifikasjonene, minstestandardene og minstekravene til framgangsmåter skal fastsettes med henvisning 

til følgende elementers pålitelighet og kvalitet: 

a) framgangsmåten for å bevise og kontrollere identiteten til fysiske eller juridiske personer som søker om utstedelse av 

elektroniske identifikasjonsmidler,  
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b) framgangsmåten for utstedelse av de elektroniske identifikasjonsmidlene som det er anmodet om, 

c) autentiseringsordningen som gjør det mulig for den fysiske eller juridiske personen å bruke det elektroniske identifikasjons-

middelet til å bekrefte sin identitet overfor en tjenestebruker, 

d) enheten som utsteder de elektroniske identifikasjonsmidlene, 

e) ethvert annet organ involvert i søknaden om utstedelse av elektroniske identifikasjonsmidler og 

f) de tekniske spesifikasjonene og sikkerhetsspesifikasjonene for de utstedte elektroniske identifikasjonsmidlene. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 9 

Melding 

1. Meldermedlemsstaten skal gi Kommisjonen følgende opplysninger og så snart som mulig underrette om eventuelle 

endringer av dem: 

a) en beskrivelse av ordningen for elektronisk identifikasjon, herunder ordningens sikkerhetsnivåer og utstederen/utstederne 

av elektroniske identifikasjonsmidler innenfor rammen av ordningen, 

b) den gjeldende tilsynsordningen og opplysninger om ansvarsordningen med hensyn til følgende: 

i) parten som utsteder det elektroniske identifikasjonsmiddelet, og 

ii) parten som utfører framgangsmåten for autentisering, 

c) myndigheten(e) som har ansvar for ordningen for elektronisk identifikasjon, 

d) opplysninger om enheten(e) som tar hånd om registreringen av de entydige personidentifikasjonsdataene, 

e) en beskrivelse av hvordan kravene fastsatt i gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 12 nr. 8 er oppfylt, 

f) en beskrivelse av autentiseringen nevnt i artikkel 7 bokstav f), 

g) ordninger for midlertidig oppheving eller tilbakekalling av enten den meldte ordningen for elektronisk identifikasjon, 

autentiseringen eller de berørte utsatte delene. 

2. Ett år fra anvendelsesdatoen for gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 8 nr. 3 og 12 nr. 8 skal Kommisjonen 

offentliggjøre en liste over ordningene for elektronisk identifikasjon meldt i henhold til nr. 1 i denne artikkel samt de 

grunnleggende opplysningene om disse i Den europeiske unions tidende. 

3. Dersom Kommisjonen mottar en melding etter utgangen av perioden nevnt i nr. 2, skal den offentliggjøre endringene som 

er gjort i listen nevnt i nr. 2, i Den europeiske unions tidende innen to måneder etter datoen for mottak av meldingen.  
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4. En medlemsstat kan anmode Kommisjonen om å fjerne en ordning for elektronisk identifikasjon som er meldt av 

medlemsstaten, fra listen nevnt i nr. 2. Kommisjonen skal offentliggjøre de aktuelle endringene som er gjort i listen, i Den 

europeiske unions tidende innen én måned etter datoen for mottak av medlemsstatens anmodning. 

5. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette vilkår, formater og framgangsmåter for meldingene 

nevnt i nr. 1. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 10 

Sikkerhetsbrudd 

1. Dersom enten ordningen for elektronisk identifikasjon meldt i henhold til artikkel 9 nr. 1 eller autentiseringen nevnt i artikkel 

7 bokstav f) utsettes for et brudd eller en delvis svekkelse på en måte som påvirker påliteligheten til ordningens autentisering over 

landegrensene, skal meldermedlemsstaten omgående midlertidig oppheve eller tilbakekalle denne autentiseringen over 

landegrensene eller de berørte svekkede delene og underrette andre medlemsstater og Kommisjonen. 

2. Dersom bruddet eller svekkelsen nevnt i nr. 1 utbedres, skal meldermedlemsstaten gjenopprette autentiseringen over 

landegrensene og underrette andre medlemsstater og Kommisjonen så snart som mulig. 

3. Dersom bruddet eller svekkelsen nevnt i nr. 1 ikke utbedres innen tre måneder etter den midlertidige opphevingen eller 

tilbakekallingen, skal meldermedlemsstaten underrette andre medlemsstater og Kommisjonen om at ordningen for elektronisk 

identifikasjon er trukket tilbake. 

Kommisjonen skal så snart som mulig offentliggjøre de tilsvarende endringene som er gjort i listen nevnt i artikkel 9 nr. 2, i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 11 

Erstatningsansvar 

1. Meldermedlemsstaten skal være ansvarlig for skader som forsettlig eller uaktsomt påføres en fysisk eller juridisk person 

på grunn av manglende overholdelse av forpliktelsene i henhold til artikkel 7 bokstav d) og f), i forbindelse med en transaksjon 

over landegrensene. 

2. Parten som utsteder det elektroniske identifikasjonsmiddelet, skal være ansvarlig for skader som forsettlig eller uaktsomt 

påføres en fysisk eller juridisk person på grunn av manglende overholdelse av forpliktelsen nevnt i artikkel 7 bokstav e), i 

forbindelse med en transaksjon over landegrensene. 

3. Parten som utfører framgangsmåten for autentisering, skal være ansvarlig for skader som forsettlig eller uaktsomt påføres 

en fysisk eller juridisk person som følge av at autentiseringen nevnt i artikkel 7 bokstav f) ikke utføres på riktig måte, i 

forbindelse med en transaksjon over landegrensene. 

4. Nr. 1, 2 og 3 får anvendelse i samsvar med nasjonale regler for erstatningsansvar. 

5. Nr. 1, 2 og 3 berører ikke erstatningsansvaret som i henhold til nasjonal lovgivning påhviler parter i en transaksjon der det 

benyttes elektroniske identifikasjonsmidler som omfattes av ordningen for elektronisk identifikasjon meldt i henhold til artikkel 

9 nr. 1. 

Artikkel 12 

Samarbeid og samvirkingsevne 

1. De nasjonale ordningene for elektronisk identifikasjon meldt i henhold til artikkel 9 nr. 1 skal være samvirkende. 

2. Med hensyn til nr. 1 skal det opprettes en ramme for samvirkingsevne.  
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3. Rammen for samvirkingsevne skal oppfylle følgende kriterier: 

a) den har som mål å være teknologinøytral og skal ikke skille mellom spesifikke nasjonale tekniske løsninger for elektronisk 

identifikasjon i en medlemsstat, 

b) den følger europeiske og internasjonale standarder når det er mulig, 

c) den fremmer gjennomføringen av prinsippet om «innebygd personvern» og 

d) den sikrer at personopplysninger behandles i samsvar med direktiv 95/46/EF. 

4. Rammen for samvirkingsevne skal bestå av 

a) en henvisning til tekniske minstekrav knyttet til sikkerhetsnivåene nevnt i artikkel 8, 

b) en sammenligningstabell over nasjonale sikkerhetsnivåer for meldte ordninger for elektronisk identifikasjon og 

sikkerhetsnivåene nevnt i artikkel 8, 

c) en henvisning til tekniske minstekrav til samvirkingsevne, 

d) en henvisning til et minstesett av personidentifikasjonsdata som på en entydig måte representerer en fysisk eller juridisk 

person, og som er tilgjengelig via ordninger for elektronisk identifikasjon, 

e) saksbehandlingsregler, 

f) tvisteløsningsordninger og 

g) felles standarder for driftssikkerhet. 

5. Medlemsstatene skal samarbeide om følgende: 

a) samvirkingsevnen til ordningene for elektronisk identifikasjon meldt i henhold til artikkel 9 nr. 1 og ordningene for 

elektronisk identifikasjon som medlemsstatene har til hensikt å melde, og 

b) sikkerheten i ordningene for elektronisk identifikasjon. 

6. Samarbeidet mellom medlemsstater skal bestå av 

a) utveksling av opplysninger, erfaring og god praksis med hensyn til ordninger for elektronisk identifikasjon og særlig 

tekniske krav knyttet til samvirkingsevne og sikkerhetsnivåer, 

b) utveksling av opplysninger, erfaring og god praksis med hensyn til bruk av sikkerhetsnivåene for ordninger for elektronisk 

identifikasjon nevnt i artikkel 8, 

c) fagfellevurdering av ordninger for elektronisk identifikasjon som omfattes av denne forordning, og 

d) undersøkelse av relevant utvikling i sektoren for elektronisk identifikasjon.  
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7. Innen 18. mars 2015 skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette de nødvendige saksbehandlings-

reglene for å forenkle samarbeidet mellom medlemsstatene nevnt i nr. 5 og 6 med henblikk på å fremme et høyt nivå av tillit og 

sikkerhet som står i forhold til graden av risiko. 

8. Med henblikk på å fastsette ensartede vilkår for gjennomføringen av kravet i nr. 1, med forbehold for kriteriene fastsatt i 

nr. 3 og idet det tas hensyn til resultatene av samarbeidet mellom medlemsstatene, skal Kommisjonen innen 18. september 2015 

vedta gjennomføringsrettsakter om rammen for samvirkingsevne som fastsatt i nr. 4. 

9. Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 7 og 8 i denne artikkel skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

KAPITTEL III 

TILLITSTJENESTER 

AVSNITT 1 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 13 

Erstatningsansvar og bevisbyrde 

1. Med forbehold for nr. 2 skal tilbydere av tillitstjenester være ansvarlige for skader som forsettlig eller uaktsomt påføres en 

fysisk eller juridisk person på grunn av manglende overholdelse av forpliktelsene i denne forordning. 

Bevisbyrden for at en ikke-kvalifisert tilbyder av tillitstjenester har handlet forsettlig eller uaktsomt, påhviler den fysiske eller 

juridiske personen som hevder å ha lidd skadene nevnt i første ledd. 

En kvalifisert tilbyder av tillitstjenester formodes å ha handlet forsettlig eller uaktsomt, med mindre vedkommende beviser at 

skaden nevnt i første ledd oppsto uten at vedkommende har handlet forsettlig eller uaktsomt. 

2. Når tilbydere av tillitstjenester på behørig vis underretter sine kunder på forhånd om begrensningene som gjelder for 

bruken av tjenestene de leverer, og når begrensningene er mulig å gjenkjenne for tredjeparter, skal tilbydere av tillitstjenester 

ikke være ansvarlige for skader som oppstår ved slik bruk av tjenester som overskrider de angitte begrensningene. 

3. Nr. 1 og 2 får anvendelse i samsvar med nasjonale regler for erstatningsansvar. 

Artikkel 14 

Internasjonale aspekter 

1. Tillitstjenester som leveres av tilbydere av tillitstjenester etablert i en tredjestat, skal anerkjennes som rettslig likeverdige 

med kvalifiserte tillitstjenester som leveres av kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester etablert i Unionen, dersom tillitstjenestene 

fra tredjestaten er anerkjent i henhold til en avtale inngått mellom Unionen og den berørte tredjestaten eller en internasjonal 

organisasjon i samsvar med artikkel 218 i TEUV.  
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2. Avtalene nevnt i nr. 1 skal særlig sikre at 

a) kravene som gjelder for kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester etablert i Unionen og de kvalifiserte tillitstjenestene de 

leverer, oppfylles av tilbyderne av tillitstjenester i tredjestaten eller de internasjonale organisasjonene det er inngått avtale 

med, og av tillitstjenestene de leverer, 

b) de kvalifiserte tillitstjenestene som leveres av kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester i Unionen, anerkjennes som rettslig 

likeverdige med tillitstjenester som leveres av tilbydere av tillitstjenester i tredjestaten eller den internasjonale organi-

sasjonen som avtalen er inngått med. 

Artikkel 15 

Tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne 

Når det er mulig, skal tillitstjenester og sluttbrukerprodukter som benyttes ved levering av slike tjenester, gjøres tilgjengelige 

for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Artikkel 16 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av denne forordning. De fastsatte 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

AVSNITT 2 

Tilsyn 

Artikkel 17 

Tilsynsorgan 

1. Medlemsstatene skal utpeke et tilsynsorgan som er etablert på deres territorium eller, etter gjensidig avtale med en annen 

medlemsstat, et tilsynsorgan som er etablert i den andre medlemsstaten. Organet skal ha ansvar for tilsynsoppgaver i den 

utpekende medlemsstaten. 

Tilsynsorganet skal gis nødvendig myndighet og tilstrekkelige ressurser til å kunne utføre sine oppgaver. 

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om navnene på og adressene til de utpekte tilsynsorganene. 

3. Tilsynsorganet skal ha følgende rolle: 

a) føre tilsyn med kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester som er etablert på den utpekende medlemsstatens territorium, for å 

sikre, gjennom tilsyn på forhånd og i ettertid, at de kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester og de kvalifiserte tillitstjenestene 

de leverer, oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, 

b) om nødvendig treffe tiltak overfor ikke-kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester som er etablert på den utpekende medlems-

statens territorium, som følge av tilsyn i ettertid når det er blitt underrettet om at de ikke-kvalifiserte tilbyderne av 

tillitstjenester eller tillitstjenestene de leverer, angivelig ikke oppfyller kravene fastsatt i denne forordning.  
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4. Med hensyn til nr. 3 og med forbehold for begrensningene fastsatt i nevnte nummer skal tilsynsorganets oppgaver særlig 

omfatte å 

a) samarbeide med andre tilsynsorganer og bistå dem i samsvar med artikkel 18, 

b) analysere samsvarsvurderingsrapportene nevnt i artikkel 20 nr. 1 og 21 nr. 1, 

c) underrette andre tilsynsorganer og offentligheten om sikkerhetsbrudd eller tap av integritet i samsvar med artikkel 19 nr. 2, 

d) framlegge rapport for Kommisjonen om sin hovedvirksomhet i samsvar med nr. 6 i denne artikkel, 

e) foreta revisjoner eller anmode et samsvarsvurderingsorgan om å foreta en samsvarsvurdering av de kvalifiserte tilbyderne 

av tillitstjenester i samsvar med artikkel 20 nr. 2, 

f) samarbeide med personvernmyndighetene, særlig ved å underrette dem så snart som mulig om resultatene fra revisjoner av 

kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester, ved mistanke om at reglene for vern av personopplysninger ikke er overholdt, 

g) tildele status som kvalifisert til tilbydere av tillitstjenester og tjenestene de leverer, og trekke tilbake denne statusen i 

samsvar med artikkel 20 og 21, 

h) underrette organet med ansvar for den nasjonale tillitslisten nevnt i artikkel 22 nr. 3 om sine beslutninger om å tildele eller 

trekke tilbake status som kvalifisert, med mindre dette organet også er tilsynsorganet, 

i) kontrollere at det foreligger bestemmelser om planer for opphør av virksomhet, og at de anvendes på riktig måte, i de 

tilfeller der kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester innstiller sin virksomhet, herunder hvordan opplysninger forblir 

tilgjengelige i samsvar med artikkel 24 nr. 2 bokstav h), 

j) kreve at tilbydere av tillitstjenester korrigerer enhver manglende overholdelse av kravene fastsatt i denne forordning. 

5. Medlemsstatene kan kreve at tilsynsorganet oppretter, opprettholder og oppdaterer en tillitsinfrastruktur i samsvar med 

vilkårene i nasjonal lovgivning. 

6. Innen 31. mars hvert år skal hvert tilsynsorgan framlegge en rapport for Kommisjonen om sin hovedvirksomhet i forrige 

kalenderår sammen med et sammendrag av meldingene om sikkerhetsbrudd som er mottatt fra tilbydere av tillitstjenester i 

samsvar med artikkel 19 nr. 2. 

7. Kommisjonen skal gjøre den årlige rapporten nevnt i nr. 6 tilgjengelig for medlemsstatene. 

8. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette formatene og framgangsmåtene for rapporten nevnt i 

nr. 6. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 

nr. 2.  
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Artikkel 18 

Gjensidig bistand 

1. Tilsynsorganene skal samarbeide om å utveksle god praksis. 

Et tilsynsorgan skal etter mottak av en begrunnet anmodning fra et annet tilsynsorgan yte bistand til dette organet, slik at 

tilsynsorganenes virksomhet kan utføres på en ensartet måte. Gjensidig bistand kan særlig omfatte anmodninger om opplys-

ninger og tilsynstiltak, for eksempel anmodninger om å foreta inspeksjoner knyttet til samsvarsvurderingsrapportene nevnt i 

artikkel 20 og 21. 

2. Et tilsynsorgan som mottar en anmodning om bistand, kan avvise anmodningen med følgende begrunnelser: 

a) tilsynsorganet er ikke kompetent til å yte bistanden det anmodes om, 

b) bistanden det anmodes om, står ikke i forhold til tilsynsorganets tilsynsvirksomhet utført i samsvar med artikkel 17, 

c) det vil være uforenlig med denne forordning å yte bistanden det anmodes om. 

3. Når det er relevant, kan medlemsstater tillate at deres respektive tilsynsorganer utfører felles undersøkelser der personale 

fra andre medlemsstaters tilsynsorganer deltar. Vilkårene og framgangsmåtene for slike felles tiltak skal avtales og fastsettes av 

de berørte medlemsstatene i samsvar med deres nasjonale lovgivning. 

Artikkel 19 

Sikkerhetskrav som gjelder for tilbydere av tillitstjenester 

1. Kvalifiserte og ikke-kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester skal treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å 

håndtere sikkerhetsrisikoer i forbindelse med tillitstjenestene de leverer. Idet det tas hensyn til den siste teknologiske 

utviklingen, skal nevnte tiltak sikre at sikkerhetsnivået står i forhold til graden av risiko. Det skal særlig treffes tiltak for å 

forebygge og minimere virkningen av sikkerhetshendelser samt for å underrette berørte parter om skadevirkningene av slike 

hendelser. 

2. Kvalifiserte og ikke-kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester skal så snart som mulig og senest 24 timer etter å ha fått 

kjennskap til sikkerhetsbrudd eller tap av integritet som i betydelig grad påvirker tillitstjenesten eller personopplysninger som 

oppbevares i forbindelse med levering av tjenesten, underrette tilsynsorganet og eventuelt andre berørte organer, for eksempel 

vedkommende nasjonale organ for informasjonssikkerhet eller personvernmyndighet. 

Dersom det er trolig at et sikkerhetsbrudd eller tap av integritet vil ha negativ innvirkning på en fysisk eller juridisk person som 

har benyttet seg av tillitstjenesten, skal tilbyderen av tillitstjenesten så snart som mulig også underrette den fysiske eller 

juridiske personen om sikkerhetsbruddet eller tapet av integritet. 

Når det er relevant, særlig dersom et sikkerhetsbrudd eller tap av integritet gjelder to eller flere medlemsstater, skal det meldte 

tilsynsorganet underrette tilsynsorganene i andre berørte medlemsstater samt ENISA. 

Det meldte tilsynsorganet skal underrette offentligheten eller kreve at tilbyderen av tillitstjenestene gjør dette, dersom det 

fastslår at det er i offentlighetens interesse at sikkerhetsbruddet eller tapet av integritet offentliggjøres. 

3. Tilsynsorganet skal én gang i året framlegge for ENISA et sammendrag av meldingene om sikkerhetsbrudd og tap av 

integritet som er mottatt fra tilbydere av tillitstjenester.  
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4. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

a) spesifisere tiltakene nevnt i nr. 1 ytterligere og 

b) fastsette formater og framgangsmåter, herunder tidsfrister, som gjelder for nr. 2. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

AVSNITT 3 

Kvalifiserte tillitstjenester 

Artikkel 20 

Tilsyn med kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester 

1. Kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester skal minst hver 24. måned og for egen regning revideres av et samsvars-

vurderingsorgan. Formålet med revisjonen er å bekrefte at de kvalifiserte tilbyderne av tillitstjenester og de kvalifiserte tillits-

tjenestene de leverer, oppfyller kravene fastsatt i denne forordning. De kvalifiserte tilbyderne av tillitstjenester skal framlegge 

samsvarsvurderingsrapporten for tilsynsorganet innen tre virkedager etter at den er mottatt. 

2. Med forbehold for nr. 1 kan tilsynsorganet til enhver tid foreta revisjon eller anmode et samsvarsvurderingsorgan om å 

foreta en samsvarsvurdering av de kvalifiserte tilbyderne av tillitstjenester, for tilbyderne av tillitstjenester sin regning, for å 

bekrefte at de og de kvalifiserte tillitstjenestene de leverer, oppfyller kravene fastsatt i denne forordning. Ved mistanke om at 

reglene for vern av personopplysninger ikke er overholdt, skal tilsynsorganet underrette personvernmyndighetene om 

resultatene av sine revisjoner. 

3. Dersom tilsynsorganet krever at den kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester skal korrigere en eventuell manglende 

overholdelse av kravene fastsatt i denne forordning, og dersom tjenestetilbyderen ikke retter seg etter dette, eventuelt innen en 

tidsfrist fastsatt av tilsynsorganet, kan tilsynsorganet, idet det særlig tar hensyn til omfanget, varigheten og følgene av den 

manglende overholdelsen, trekke tilbake status som kvalifisert for tjenestetilbyderen eller tjenesten denne leverer, og underrette 

organet nevnt i artikkel 22 nr. 3 for å få ajourført tillitslistene nevnt i artikkel 22 nr. 1. Tilsynsorganet skal underrette den 

kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester om tilbaketrekkingen av vedkommendes eller den berørte tjenestens status som 

kvalifisert. 

4. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referansenumre for følgende standarder: 

a) akkreditering av samsvarsvurderingsorganer og for samsvarsvurderingsrapporten nevnt i nr. 1, 

b) revisjonsregler som samsvarsvurderingsorganer skal følge ved samsvarsvurdering av de kvalifiserte tilbyderne av tillits-

tjenester nevnt i nr. 1. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2.  
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Artikkel 21 

Lansering av en kvalifisert tillitstjeneste 

1. Dersom tilbydere av tillitstjenester som ikke har status som kvalifisert, har til hensikt å begynne å levere kvalifiserte 

tillitstjenester, skal de underrette tilsynsorganet om dette og samtidig framlegge en samsvarsvurderingsrapport utstedt av et 

samsvarsvurderingsorgan. 

2. Tilsynsorganet skal kontrollere om tilbyderen av tillitstjenester og tillitstjenestene denne leverer, oppfyller kravene fastsatt 

i denne forordning, og særlig kravene til kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester og til de kvalifiserte tillitstjenestene de leverer. 

Dersom tilsynsorganet fastslår at tilbyderen av tillitstjenester og tillitstjenestene denne leverer, oppfyller kravene nevnt i første 

ledd, skal tilsynsorganet gi status som kvalifisert til tilbyderen av tillitstjenester og tillitstjenestene denne leverer, og underrette 

organet nevnt i artikkel 22 nr. 3 for å få ajourført tillitslistene nevnt i artikkel 22 nr. 1 senest tre måneder etter underretningen i 

samsvar med nr. 1 i denne artikkel. 

Dersom kontrollen ikke er avsluttet innen tre måneder etter underretningen, skal tilsynsorganet underrette tilbyderen av 

tillitstjenester om dette og angi årsakene til forsinkelsen og tidspunktet for når kontrollen skal være avsluttet. 

3. Kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester kan begynne å levere den kvalifiserte tillitstjenesten når status som kvalifisert er 

angitt i tillitslistene nevnt i artikkel 22 nr. 1. 

4. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette formater og framgangsmåter som gjelder for nr. 1 og 2. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 22 

Tillitslister 

1. Hver medlemsstat skal opprette, ajourføre og offentliggjøre tillitslister med opplysninger om de kvalifiserte tilbyderne av 

tillitstjenester som den har ansvar for, sammen med opplysninger om de kvalifiserte tillitstjenestene de leverer. 

2. Medlemsstatene skal på en sikker måte opprette, ajourføre og offentliggjøre de elektronisk signerte eller forseglede 

tillitslistene nevnt i nr. 1 i en form som er egnet for automatisert behandling. 

3. Medlemsstatene skal så snart som mulig underrette Kommisjonen om hvilket organ som er ansvarlig for å opprette, 

ajourføre og offentliggjøre nasjonale tillitslister, og om hvor slike lister offentliggjøres, om sertifikatene som brukes til å 

signere eller forsegle tillitslistene, og om eventuelle endringer av dette. 

4. Kommisjonen skal gjøre opplysningene nevnt i nr. 3 offentlig tilgjengelige via en sikker kanal i elektronisk signert eller 

forseglet form egnet for automatisert behandling. 

5. Innen 18. september 2015 skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter presisere opplysningene nevnt i nr. 1 

og fastsette tekniske spesifikasjoner og formater som skal gjelde for tillitslister med hensyn til nr. 1–4. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2.  
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Artikkel 23 

EU-tillitsmerke for kvalifiserte tillitstjenester 

1. Når status som kvalifisert nevnt i artikkel 21 nr. 2 annet ledd er angitt i tillitslisten nevnt i artikkel 22 nr. 1, kan 

kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester bruke EU-tillitsmerket for på en enkel, gjenkjennelig og tydelig måte angi de kvalifiserte 

tillitstjenestene de leverer. 

2. Ved bruk av EU-tillitsmerket for de kvalifiserte tillitstjenestene nevnt i nr. 1 skal kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester 

sørge for at deres nettsted inneholder en lenke til den relevante tillitslisten. 

3. Innen 1. juli 2015 skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette spesifikasjoner med hensyn til 

formen og særlig presentasjonen, sammensetningen, størrelsen og utformingen av EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillits-

tjenester. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 24 

Krav til kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester 

1. Når en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester utsteder et kvalifisert sertifikat for en tillitstjeneste, skal vedkommende ved 

hjelp av egnede midler og i samsvar med nasjonal lovgivning kontrollere identiteten til og, dersom det er relevant, eventuelle 

særlige egenskaper ved den fysiske eller juridiske personen som det kvalifiserte sertifikatet utstedes til. 

Opplysningene nevnt i første ledd skal kontrolleres av den kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester enten direkte eller via en 

tredjepart i samsvar med nasjonal lovgivning: 

a) ved fysisk tilstedeværelse av den fysiske personen eller en godkjent representant for den juridiske personen eller 

b) uten fysisk tilstedeværelse ved bruk av elektroniske identifikasjonsmidler, der det før utstedelsen av det kvalifiserte 

sertifikatet var sikret fysisk tilstedeværelse av den fysiske personen eller en godkjent representant for den juridiske 

personen, og som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 8 med hensyn til sikkerhetsnivåene «betydelig» eller «høyt», eller 

c) ved hjelp av et sertifikat for en kvalifisert elektronisk signatur eller et kvalifisert elektronisk segl utstedt i samsvar med 

bokstav a) eller b) eller 

d) ved bruk av andre identifikasjonsmetoder anerkjent på nasjonalt plan som garanterer pålitelighet som tilsvarer fysisk 

tilstedeværelse. Et samsvarsvurderingsorgan skal bekrefte at garantiene er likeverdige. 

2. En kvalifisert tilbyder av tillitstjenester som tilbyr kvalifiserte tillitstjenester, skal 

a) underrette tilsynsorganet om eventuelle endringer i leveringen av sine kvalifiserte tillitstjenester og om en eventuell hensikt 

om å innstille denne virksomheten, 

b) ha personale og eventuelt underleverandører med den nødvendige sakkunnskap, pålitelighet, erfaring og kvalifikasjoner 

som har fått egnet opplæring med hensyn til sikkerhet og regler for vern av personopplysninger, og skal anvende admini-

strative og forvaltningsmessige framgangsmåter som er i samsvar med europeiske eller internasjonale standarder, 

c) når det gjelder risikoen for erstatningsansvar i samsvar med artikkel 13, ha tilstrekkelige økonomiske midler og/eller tegne 

en egnet ansvarsforsikring i samsvar med nasjonal lovgivning,  
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d) før inngåelse av et kontraktsforhold, på en tydelig og forståelig måte opplyse enhver person som ønsker å benytte en 

kvalifisert tillitstjeneste, om de nøyaktige vilkårene for bruk av denne tjenesten, herunder eventuelle bruksbegrensninger, 

e) benytte pålitelige systemer og produkter som er beskyttet mot endringer, og sikre den tekniske sikkerheten og påliteligheten 

i de prosessene som støttes av disse, 

f) benytte pålitelige systemer til lagring av dataene den mottar, i en kontrollerbar form slik at 

i) de er offentlig tilgjengelige bare dersom det er innhentet samtykke fra personen som dataene gjelder, 

ii) bare autoriserte personer kan legge inn opplysninger og gjøre endringer i de lagrede dataene, 

iii) dataenes ekthet kan kontrolleres, 

g) treffe egnede tiltak mot forfalskning og tyveri av data, 

h) registrere alle relevante opplysninger om data som den kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester har utstedt og mottatt, og 

sørge for at de er tilgjengelige i et rimelig tidsrom, herunder etter at virksomheten til den kvalifiserte tilbyderen av tillits-

tjenester er innstilt, særlig for å kunne framlegge bevis i forbindelse med rettergang og å sikre kontinuitet i tjenesten. Slik 

registrering kan gjøres elektronisk, 

i) ha en ajourført plan for opphør av virksomhet for å sikre kontinuitet i tjenesten i samsvar med bestemmelsene kontrollert av 

tilsynsorganet i samsvar med artikkel 17 nr. 4 bokstav i), 

j) sikre rettmessig behandling av personopplysninger i samsvar med direktiv 95/46/EF, 

k) dersom kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester utsteder sertifikater, opprette og holde oppdatert en sertifikatdatabase. 

3. Dersom en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester som utsteder kvalifiserte sertifikater, beslutter å tilbakekalle et sertifikat, 

skal den registrere tilbakekallingen i sin sertifikatdatabase og offentliggjøre sertifikatets status som tilbakekalt i god tid, og i 

alle tilfeller innen 24 timer etter mottak av anmodningen. Tilbakekallingen skal tre i kraft umiddelbart etter at den er 

offentliggjort. 

4. Med hensyn til nr. 3 skal kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester som utsteder kvalifiserte sertifikater, informere eventuelle 

tjenestebrukere om gyldigheten av eller status som tilbakekalt for kvalifiserte sertifikater som er utstedt av dem. Slike 

opplysninger skal minst gjøres tilgjengelige for hvert enkelt sertifikat, når som helst og utover sertifikatets gyldighetsperiode på 

en automatisert måte som er pålitelig, gratis og effektiv. 

5. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referansenumre for standarder for pålitelige systemer og 

produkter som oppfyller kravene i nr. 2 bokstav e) og f) i denne artikkel. Dersom pålitelige systemer og produkter oppfyller 

kravene i nevnte standarder, skal de formodes å oppfylle kravene i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2.  



Nr. 40/544 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

AVSNITT 4 

Elektroniske signaturer 

Artikkel 25 

Rettsvirkninger av elektroniske signaturer 

1. En elektronisk signatur skal ikke nektes rettsvirkning og gyldighet som bevis i forbindelse med rettergang alene av den 

grunn at den er elektronisk, eller at den ikke oppfyller kravene til kvalifiserte elektroniske signaturer. 

2. En kvalifisert elektronisk signatur skal ha samme rettsvirkning som en håndskreven signatur. 

3. En kvalifisert elektronisk signatur som er basert på et kvalifisert sertifikat utstedt i én medlemsstat, skal anerkjennes som 

en kvalifisert elektronisk signatur i alle andre medlemsstater. 

Artikkel 26 

Krav til avanserte elektroniske signaturer 

En avansert elektronisk signatur skal oppfylle følgende krav: 

a) den er entydig knyttet til underskriveren, 

b) den kan identifisere underskriveren, 

c) den er framstilt ved hjelp av elektroniske signaturframstillingsdata som underskriveren, med en høy grad av pålitelighet, har 

enekontroll over bruken av, og 

d) den er knyttet til dataene som er signert med denne signaturen, på en slik måte at eventuelle etterfølgende endringer i 

dataene kan oppdages. 

Artikkel 27 

Elektroniske signaturer i offentlige tjenester 

1. Dersom en medlemsstat krever en avansert elektronisk signatur for å bruke en nettbasert tjeneste som tilbys av eller på 

vegne av et offentlig organ, skal medlemsstaten anerkjenne avanserte elektroniske signaturer, avanserte elektroniske signaturer 

basert på et kvalifisert sertifikat for elektroniske signaturer og kvalifiserte elektroniske signaturer i minst de formatene eller ved 

bruk av metodene som er fastsatt i gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 5. 

2. Dersom en medlemsstat krever en avansert elektronisk signatur basert på et kvalifisert sertifikat for å bruke en nettbasert 

tjeneste som tilbys av eller på vegne av et offentlig organ, skal medlemsstaten anerkjenne avanserte elektroniske signaturer 

basert på et kvalifisert sertifikat og kvalifiserte elektroniske signaturer i minst de formatene eller ved bruk av metodene som er 

fastsatt i gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 5. 

3. Ved bruk over landegrensene i en nettbasert tjeneste som tilbys av et offentlig organ, skal medlemsstatene ikke kreve en 

elektronisk signatur med et høyere sikkerhetsnivå enn det som gjelder for den kvalifiserte elektroniske signaturen. 

4. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referansenumre for standarder for avanserte 

elektroniske signaturer. Dersom en avansert elektronisk signatur oppfyller kravene i nevnte standarder, skal den formodes å 

oppfylle kravene til avanserte elektroniske signaturer nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel og i artikkel 26. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2.  
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5. Innen 18. september 2015 og idet det tas hensyn til eksisterende praksis, standarder og EU-rettsakter skal Kommisjonen 

ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referanseformater for avanserte elektroniske signaturer eller referansemetoder 

dersom alternative formater brukes. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med under-

søkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 28 

Kvalifiserte sertifikater for elektroniske signaturer 

1. Kvalifiserte sertifikater for elektroniske signaturer skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg I. 

2. Kvalifiserte sertifikater for elektroniske signaturer skal ikke omfattes av ufravikelige krav som går lenger enn kravene 

fastsatt i vedlegg I. 

3. Kvalifiserte sertifikater for elektroniske signaturer kan omfatte ikke-obligatoriske særlige tilleggsattributter. Nevnte 

attributter skal ikke påvirke samvirkingsevnen til og anerkjennelsen av kvalifiserte elektroniske signaturer. 

4. Dersom et kvalifisert sertifikat for elektroniske signaturer er blitt tilbakekalt etter første aktivering, skal det miste 

gyldighet fra tilbakekallingstidspunktet, og dets status skal ikke under noen omstendigheter gjenopprettes. 

5. Medlemsstatene kan fastsette nasjonale regler for midlertidig oppheving av et kvalifisert sertifikat for elektronisk signatur 

på følgende vilkår: 

a) dersom et kvalifisert sertifikat for elektronisk signatur er blitt midlertidig opphevet, skal sertifikatet miste sin gyldighet i 

opphevingsperioden, 

b) opphevingsperioden skal angis tydelig i sertifikatdatabasen, og i opphevingsperioden skal statusen som midlertidig 

opphevet være synlig gjennom tjenesten som formidler opplysninger om sertifikatets status. 

6. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referansenumre for standarder for kvalifiserte 

sertifikater for elektronisk signaturer. Dersom et kvalifisert sertifikat for elektronisk signatur oppfyller kravene i nevnte 

standarder, skal det formodes å oppfylle kravene fastsatt i vedlegg I. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 29 

Krav til kvalifiserte elektroniske signaturframstillingssystemer 

1. Kvalifiserte elektroniske signaturframstillingssystemer skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg II. 

2. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referansenumre for standarder for kvalifiserte 

elektroniske signaturframstillingssystemer. Dersom et kvalifisert elektronisk signaturframstillingssystem oppfyller kravene i 

nevnte standarder, skal det formodes å oppfylle kravene fastsatt i vedlegg II. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 30 

Sertifisering av kvalifiserte elektroniske signaturframstillingssystemer 

1. Egnede offentlige eller private organer utpekt av medlemsstatene skal sertifisere at kvalifiserte elektroniske signatur-

framstillingssystemer oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II.  
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2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om navnet på og adressen til det offentlige eller private organet nevnt i 

nr. 1. Kommisjonen skal gjøre disse opplysningene tilgjengelige for medlemsstatene. 

3. Sertifiseringen nevnt i nr. 1 skal bygge på ett av følgende elementer: 

a) en sikkerhetsvurderingsprosess utført i samsvar med en av standardene for sikkerhetsvurdering av informasjonsteknologi-

produkter oppført på listen opprettet i samsvar med annet ledd, eller 

b) en annen prosess enn prosessen nevnt i bokstav a), forutsatt at den omfatter sammenlignbare sikkerhetsnivåer, og forutsatt 

at det offentlige eller private organet nevnt i nr. 1 melder prosessen til Kommisjonen. Denne prosessen kan brukes bare 

dersom standardene nevnt i bokstav a) ikke foreligger, eller dersom det pågår en sikkerhetsvurderingsprosess som nevnt i 

bokstav a). 

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter opprette en liste over standarder med henblikk på sikkerhets-

vurderingen av informasjonsteknologiprodukter nevnt i bokstav a). Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 47 om fastsettelse av spesifikke 

kriterier som skal oppfylles av de utpekte organene nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

Artikkel 31 

Offentliggjøring av en liste over sertifiserte kvalifiserte elektroniske signaturframstillingssystemer 

1. Medlemsstatene skal så raskt som mulig og senest én måned etter at sertifiseringen er avsluttet, framlegge for 

Kommisjonen opplysninger om de kvalifiserte systemene for framstilling av elektroniske signaturer som er blitt sertifisert av 

organene nevnt i artikkel 30 nr. 1. De skal også så raskt som mulig og senest én måned etter at sertifiseringen er annullert, 

framlegge for Kommisjonen opplysninger om de systemene for framstilling av elektroniske signaturer som ikke lenger er 

sertifisert. 

2. På grunnlag av de mottatte opplysningene skal Kommisjonen opprette, offentliggjøre og ajourføre en liste over sertifiserte 

kvalifiserte elektroniske signaturframstillingssystemer. 

3. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette formater og framgangsmåter som gjelder for nr. 1. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 32 

Krav til validering av kvalifiserte elektroniske signaturer 

1. Prosessen for validering av en kvalifisert elektronisk signatur skal bekrefte gyldigheten av en kvalifisert elektronisk 

signatur, forutsatt at 

a) sertifikatet som støtter signaturen, på signeringstidspunktet var et kvalifisert sertifikat for elektronisk signatur som oppfyller 

kravene i vedlegg I, 

b) det kvalifiserte sertifikatet er utstedt av en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester og var gyldig på signeringstidspunktet, 

c) signaturvalideringsdataene stemmer overens med dataene som stilles til rådighet for tjenestebrukeren,  
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d) det entydige datasettet som representerer underskriveren i sertifikatet, stilles til rådighet på riktig måte for tjenestebrukeren, 

e) bruken av et pseudonym framgår tydelig for tjenestebrukeren dersom det på signeringstidspunktet ble brukt et pseudonym, 

f) den elektroniske signaturen er framstilt av et kvalifisert elektronisk signaturframstillingssystem, 

g) integriteten til de signerte dataene er intakt, 

h) kravene fastsatt i artikkel 26 er oppfylt på signeringstidspunktet. 

2. Systemet som brukes for å validere den kvalifiserte elektroniske signaturen, skal gi tjenestebrukeren det riktige resultatet 

av valideringsprosessen og gjøre det mulig for tjenestebrukeren å oppdage eventuelle problemer knyttet til sikkerheten. 

3. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referansenumre for standarder for validering av 

kvalifiserte elektroniske signaturer. Dersom valideringen av kvalifiserte elektroniske signaturer oppfyller kravene i nevnte 

standarder, skal den formodes å oppfylle kravene fastsatt i nr. 1. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 33 

Kvalifisert valideringstjeneste for kvalifiserte elektroniske signaturer 

1. En kvalifisert valideringstjeneste for kvalifiserte elektroniske signaturer kan leveres bare av en kvalifisert tilbyder av 

tillitstjenester som 

a) tilbyr validering i samsvar med artikkel 32 nr. 1, og 

b) lar tjenestebrukere motta resultatet av valideringsprosessen på en automatisert måte som er pålitelig og effektiv, påført den 

avanserte elektroniske signaturen eller det avanserte elektroniske seglet til tilbyderen av den kvalifiserte validerings-

tjenesten. 

2. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referansenumre for standarder for kvalifiserte 

valideringstjenester nevnt i nr. 1. Dersom valideringstjenesten for en kvalifisert elektronisk signatur oppfyller kravene i nevnte 

standarder, skal den formodes å oppfylle kravene fastsatt i nr. 1. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 34 

Kvalifisert tjeneste for bevaring av kvalifiserte elektroniske signaturer 

1. En kvalifisert tjeneste for bevaring av kvalifiserte elektroniske signaturer kan leveres bare av en kvalifisert tilbyder av 

tillitstjenester som benytter framgangsmåter og teknologi som gjør det mulig å forlenge påliteligheten til den kvalifiserte 

elektroniske signaturen utover den teknologiske gyldighetstiden. 

2. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referansenumre for standarder for den kvalifiserte 

tjenesten for bevaring av kvalifiserte elektroniske signaturer. Dersom den kvalifiserte tjenesten for bevaring av elektroniske 

signaturer oppfyller kravene i nevnte standarder, skal den formodes å oppfylle kravene fastsatt i nr. 1. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2.  
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AVSNITT 5 

Elektroniske segl 

Artikkel 35 

Rettsvirkninger av elektroniske segl 

1. Et elektronisk segl skal ikke nektes rettsvirkning og gyldighet som bevis i forbindelse med rettergang alene av den grunn 

at det er elektronisk, eller at det ikke oppfyller kravene til kvalifiserte elektroniske segl. 

2. For et kvalifisert elektronisk segl skal det formodes at integriteten til dataene som det kvalifiserte elektroniske seglet er 

knyttet til, er intakt, og at dataenes opprinnelse er riktig. 

3. Et kvalifisert elektronisk segl som er basert på et kvalifisert sertifikat utstedt i én medlemsstat, skal anerkjennes som et 

kvalifisert elektronisk segl i alle andre medlemsstater. 

Artikkel 36 

Krav til avanserte elektroniske segl 

Et avansert elektronisk segl skal oppfylle følgende krav: 

a) det er entydig knyttet til seglframstilleren, 

b) det kan identifisere seglframstilleren, 

c) det er framstilt ved hjelp av elektroniske seglframstillingsdata som seglframstilleren, med en høy grad av pålitelighet, har 

under sin kontroll og kan bruke til framstilling av elektroniske segl, og 

d) det er knyttet til dataene det gjelder, på en slik måte at eventuelle etterfølgende endringer i dataene kan oppdages. 

Artikkel 37 

Elektroniske segl i offentlige tjenester 

1. Dersom en medlemsstat krever et avansert elektronisk segl for å bruke en nettbasert tjeneste som tilbys av eller på vegne 

av et offentlig organ, skal medlemsstaten anerkjenne avanserte elektroniske segl, avanserte elektroniske segl basert på et 

kvalifisert sertifikat for elektroniske segl og kvalifiserte elektroniske segl i minst de formatene eller ved bruk av metodene som 

er fastsatt i gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 5. 

2. Dersom en medlemsstat krever et avansert elektronisk segl basert på et kvalifisert sertifikat for å bruke en nettbasert 

tjeneste som tilbys av eller på vegne av et offentlig organ, skal medlemsstaten anerkjenne avanserte elektroniske segl basert på 

et kvalifisert sertifikat og kvalifiserte elektroniske segl i minst de formatene eller ved bruk av metodene som er fastsatt i 

gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 5. 

3. Ved bruk over landegrensene i en nettbasert tjeneste som tilbys av et offentlig organ, skal medlemsstatene ikke kreve et 

elektronisk segl med et høyere sikkerhetsnivå enn det som gjelder for det kvalifiserte elektroniske seglet. 

4. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referansenumre for standarder for avanserte 

elektroniske segl. Dersom et avansert elektronisk segl oppfyller kravene i nevnte standarder, skal det formodes å oppfylle 

kravene til avanserte elektroniske segl nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel og i artikkel 36. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2.  
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5. Innen 18. september 2015 og idet det tas hensyn til eksisterende praksis, standarder og EU-rettsakter skal Kommisjonen 

ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referanseformater for avanserte elektroniske segl eller referansemetoder dersom 

alternative formater brukes. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelses-

komité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 38 

Kvalifiserte sertifikater for elektroniske segl 

1. Kvalifiserte sertifikater for elektroniske segl skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg III. 

2. Kvalifiserte sertifikater for elektroniske segl skal ikke omfattes av ufravikelige krav som går lenger enn kravene fastsatt i 

vedlegg III. 

3. Kvalifiserte sertifikater for elektroniske segl kan omfatte ikke-obligatoriske særlige tilleggsattributter. Nevnte attributter 

skal ikke påvirke samvirkingsevnen til og anerkjennelsen av kvalifiserte elektroniske segl. 

4. Dersom et kvalifisert sertifikat for et elektronisk segl er blitt tilbakekalt etter første aktivering, skal det miste sin gyldighet 

fra tilbakekallingstidspunktet, og dets status skal ikke under noen omstendigheter gjenopprettes. 

5. Medlemsstatene kan fastsette nasjonale regler for midlertidig oppheving av kvalifiserte sertifikater for elektroniske segl på 

følgende vilkår: 

a) dersom et kvalifisert sertifikat for et elektroniske segl er blitt midlertidig opphevet, skal sertifikatet miste sin gyldighet i 

opphevingsperioden, 

b) opphevingsperioden skal angis tydelig i sertifikatdatabasen, og i opphevingsperioden skal statusen som midlertidig 

opphevet være synlig gjennom tjenesten som formidler opplysninger om sertifikatets status. 

6. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referansenumre for standarder for kvalifiserte 

sertifikater for elektroniske segl. Dersom et kvalifisert sertifikat for elektroniske segl oppfyller kravene i nevnte standarder, skal 

det formodes å oppfylle kravene fastsatt i vedlegg III. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

Artikkel 39 

Kvalifiserte elektroniske seglframstillingssystemer 

1. Artikkel 29 får tilsvarende anvendelse på krav til kvalifiserte elektroniske seglframstillingssystemer. 

2. Artikkel 30 får tilsvarende anvendelse på sertifisering av kvalifiserte elektroniske seglframstillingssystemer. 

3. Artikkel 31 får tilsvarende anvendelse på offentliggjøring av en liste over sertifiserte kvalifiserte elektroniske segl-

framstillingssystemer. 

Artikkel 40 

Validering og bevaring av kvalifiserte elektroniske segl 

Artikkel 32, 33 og 34 får tilsvarende anvendelse på validering og bevaring av kvalifiserte elektroniske segl.  
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AVSNITT 6 

Elektroniske tidsstempler 

Artikkel 41 

Rettsvirkning av elektroniske tidsstempler 

1. Et elektronisk tidsstempel skal ikke nektes rettsvirkning og gyldighet som bevis i forbindelse med rettergang alene av den 

grunn at det er elektronisk, eller at det ikke oppfyller kravene til et kvalifisert elektronisk tidsstempel. 

2. For et kvalifisert elektronisk tidsstempel skal det formodes at datoen og tidspunktet det angir, er nøyaktig, og at 

integriteten til dataene som datoen og tidspunktet er knyttet til, er intakt. 

3. Et kvalifisert elektronisk tidsstempel utstedt i én medlemsstat skal anerkjennes som et kvalifisert elektronisk tidsstempel i 

alle andre medlemsstater. 

Artikkel 42 

Krav til kvalifiserte elektroniske tidsstempler 

1. Et kvalifisert elektronisk tidsstempel skal oppfylle følgende krav: 

a) det knytter datoen og tidspunktet til dataene på en slik måte at muligheten for at dataene endres uten at det oppdages, med 

rimelighet kan utelukkes, 

b) det bygger på en nøyaktig tidskilde som er knyttet til koordinert universell tid, og 

c) det er signert ved bruk av en avansert elektronisk signatur eller forseglet med et avansert elektronisk segl tilhørende den 

kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester, eller med en annen tilsvarende metode. 

2. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referansenumre for standarder for å knytte dato og 

tidspunkt til data og for nøyaktige tidskilder. Dersom tilknytningen mellom dato/tidspunkt og data samt den nøyaktige 

tidskilden oppfyller kravene i nevnte standarder, skal den formodes å oppfylle kravene fastsatt i nr. 1. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

AVSNITT 7 

Elektroniske tjenester for registrert sending 

Artikkel 43 

Rettsvirkning av en elektronisk tjeneste for registrert sending 

1. Data som sendes og mottas ved hjelp av en elektronisk tjeneste for registrert sending, skal ikke nektes rettsvirkning og 

gyldighet som bevis i forbindelse med rettergang alene av den grunn at de er elektroniske, eller at de ikke oppfyller kravene til 

den kvalifiserte elektroniske tjenesten for registrert sending. 

2. Data som sendes og mottas ved hjelp av en kvalifisert elektronisk tjeneste for registrert sending, skal omfattes av en 

formodning om dataenes integritet, den identifiserte senderens sending av dataene, den identifiserte mottakerens mottak av 

dataene og nøyaktigheten av datoen og tidspunktet for sending og mottak som angis av den kvalifiserte elektroniske tjenesten 

for registrert sending.  
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Artikkel 44 

Krav til kvalifiserte elektroniske tjenester for registrert sending 

1. Kvalifiserte elektroniske tjenester for registrert sending skal oppfylle følgende krav: 

a) de leveres av én eller flere kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester, 

b) de sikrer identifikasjon av senderen med en høy grad av pålitelighet, 

c) de sikrer identifikasjon av mottakeren før dataene leveres, 

d) sending og mottak av data sikres ved hjelp av en avansert elektronisk signatur eller et avansert elektronisk segl tilhørende 

en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester på en slik måte at det utelukker muligheten for at dataene endres uten at det 

oppdages, 

e) enhver endring av dataene som er nødvendig for å sende eller motta dataene, angis tydelig for senderen og mottakeren av 

dataene, 

f) datoen og tidspunktet for sending, mottak og eventuelle endringer av dataene angis ved hjelp av et kvalifisert elektronisk 

tidsstempel. 

Dersom dataene overføres mellom to eller flere kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester, får kravene i bokstav a)–f) anvendelse 

på alle de kvalifiserte tilbyderne av tillitstjenester. 

2. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referansenumre for standarder for prosesser for sending 

og mottak av data. Dersom prosessen for sending og mottak av data oppfyller kravene i nevnte standarder, skal den formodes å 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 1. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

AVSNITT 8 

Nettstedsautentisering 

Artikkel 45 

Krav til kvalifiserte sertifikater for nettstedsautentisering 

1. Kvalifiserte sertifikater for nettstedsautentisering skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg IV. 

2. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette referansenumre for standarder for kvalifiserte 

sertifikater for nettstedsautentisering. Dersom et kvalifisert sertifikat for nettstedsautentisering oppfyller kravene i nevnte 

standarder, skal det formodes å oppfylle kravene fastsatt i vedlegg IV. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 48 nr. 2. 

KAPITTEL IV 

ELEKTRONISKE DOKUMENTER 

Artikkel 46 

Rettsvirkninger av elektroniske dokumenter 

Et elektronisk dokument skal ikke nektes rettsvirkning og gyldighet som bevis i forbindelse med rettergang alene av den grunn 

at det er elektronisk.  
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KAPITTEL V 

DELEGERING AV MYNDIGHET OG GJENNOMFØRINGSBESTEMMELSER 

Artikkel 47 

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 30 nr. 4 gis Kommisjonen på ubestemt tid fra 17. september 2014. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 30 nr. 4 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 offentliggjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 30 nr. 4 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller 

dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer til 

å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 48 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 49 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal gjennomgå anvendelsen av denne forordning og framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet 

senest 1. juli 2020. Kommisjonen skal særlig vurdere om det er hensiktsmessig å endre denne forordnings virkeområde eller 

dens særlige bestemmelser, herunder artikkel 6, artikkel 7 bokstav f) og artikkel 34, 43, 44 og 45, idet det tas hensyn til 

erfaringene fra anvendelsen av denne forordning, den teknologiske og juridiske utvikling samt markedsutviklingen. 

Rapporten nevnt i første ledd skal om nødvendig ledsages av forslag til regelverk. 

Kommisjonen skal dessuten hvert fjerde år etter rapporten nevnt i første ledd framlegge en rapport for Europaparlamentet og 

Rådet om hvilke framskritt som er gjort med hensyn til å nå målene i denne forordning.  
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Artikkel 50 

Oppheving 

1. Direktiv 1999/93/EF oppheves med virkning fra 1. juli 2016. 

2. Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 51 

Overgangstiltak 

1. Sikre signaturframstillingssystemer hvis samsvar er blitt fastslått i samsvar med artikkel 3 nr. 4 i direktiv 1999/93/EF, skal 

anses som kvalifiserte elektroniske signaturframstillingssystemer i henhold til denne forordning. 

2. Kvalifiserte sertifikater utstedt til fysiske personer i henhold til direktiv 1999/93/EF skal anses som kvalifiserte sertifikater 

for elektroniske signaturer i henhold til denne forordning fram til de utløper. 

3. En tilbyder av sertifiseringstjenester som utsteder kvalifiserte sertifikater i henhold til direktiv 1999/93/EF, skal framlegge 

en samsvarsvurderingsrapport for tilsynsorganet så snart som mulig og senest 1. juli 2017. Fram til en slik samsvarsvur-

deringsrapport er framlagt og tilsynsorganet har fullført sin vurdering av den, skal tilbyderen av sertifiseringstjenester anses 

som en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester i henhold til denne forordning. 

4. Dersom en tilbyder av sertifiseringstjenester som utsteder kvalifiserte sertifikater i henhold til direktiv 1999/93/EF, ikke 

framlegger en samsvarsvurderingsrapport for tilsynsorganet innen tidsfristen angitt i nr. 3, skal tilbyderen av sertifiserings-

tjenester ikke anses som en kvalifisert tilbyder av sertifiseringstjenester i henhold til denne forordning fra og med 2. juli 2017. 

Artikkel 52 

Ikrafttredelse 

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 1. juli 2016, med unntak av følgende bestemmelser: 

a) Artikkel 8 nr. 3, 9 nr. 5, 12 nr. 2–9, 17 nr. 8, 19 nr. 4, 20 nr. 4, 21 nr. 4, 22 nr. 5, 23 nr. 3, 24 nr. 5, 27 nr. 4 og 5, 28 nr. 6, 29 

nr. 2, 30 nr. 3 og 4, 31 nr. 3, 32 nr. 3, 33 nr. 2, 34 nr. 2, 37 nr. 4 og 5, 38 nr. 6, 42 nr. 2, 44 nr. 2, 45 nr. 2 og artikkel 47 og 

48 får anvendelse fra 17. september 2014. 

b) Artikkel 7, artikkel 8 nr. 1 og 2, artikkel 9, 10, 11 og artikkel 12 nr. 1 får anvendelse fra anvendelsesdatoen for gjennom-

føringsrettsaktene nevnt i artikkel 8 nr. 3 og 12 nr. 8. 

c) Artikkel 6 får anvendelse fra og med tre år fra anvendelsesdatoen for gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 8 nr. 3 og 

12 nr. 8. 

3. Dersom den meldte ordningen for elektronisk identifikasjon er oppført på listen offentliggjort av Kommisjonen i henhold 

til artikkel 9 før datoen nevnt i nr. 2 bokstav c) i denne artikkel, skal de elektroniske identifikasjonsmidlene innenfor rammen av 

denne ordningen i henhold til artikkel 6 anerkjennes senest 12 måneder etter offentliggjøring av ordningen, men ikke før datoen 

nevnt i nr. 2 bokstav c) i denne artikkel. 
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4. Uten hensyn til nr. 2 bokstav c) i denne artikkel kan en medlemsstat beslutte at elektroniske identifikasjonsmidler innenfor 

rammen av en ordning for elektronisk identifikasjon som er meldt i henhold til artikkel 9 nr. 1 av en annen medlemsstat, skal 

anerkjennes i den første medlemsstaten fra og med anvendelsesdatoen for gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 8 nr. 3 og 

12 nr. 8. De berørte medlemsstatene skal underrette Kommisjonen. Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

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

Utferdiget i Brussel 23. juli 2014. 

 For Parlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ S. GOZI 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

KRAV TIL KVALIFISERTE SERTIFIKATER FOR ELEKTRONISKE SIGNATURER 

Kvalifiserte sertifikater for elektroniske signaturer skal inneholde 

a) en angivelse, som minst er i en form som er egnet for automatisert behandling, om at sertifikatet er utstedt som et kvalifisert 

sertifikat for elektronisk signatur, 

b) et datasett som på en utvetydig måte representerer den kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester som utsteder de kvalifiserte 

sertifikatene, som minst inneholder opplysninger om hvilken medlemsstat tjenestetilbyderen er etablert i, og 

— for en juridisk person: navn og, når det er relevant, registreringsnummeret oppført i offisielle registre, 

— for en fysisk person: personens navn, 

c) minst underskriverens navn eller et pseudonym, der pseudonymet er tydelig angitt dersom et slikt brukes, 

d) valideringsdata for den elektroniske signaturen som stemmer overens med dataene for framstilling av den elektroniske 

signaturen, 

e) opplysninger om når sertifikatets gyldighetsperiode starter og utløper, 

f) sertifikatets identifikasjonskode, som må være entydig for den kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester, 

g) den avanserte elektroniske signaturen eller det avanserte elektroniske seglet til den utstedende kvalifiserte tilbyderen av 

tillitstjenester, 

h) opplysninger om hvor sertifikatet som støtter den avanserte elektroniske signaturen eller det avanserte elektroniske seglet 

nevnt i bokstav g), er gratis tilgjengelig, 

i) opplysninger om hvor tjenestene som kan brukes for å få kjennskap til det kvalifiserte sertifikatets gyldighetsstatus, 

befinner seg, 

j) dersom de elektroniske signaturframstillingsdataene som er knyttet til valideringsdataene for elektroniske signaturer, 

befinner seg i et kvalifisert elektronisk signaturframstillingssystem, en egnet angivelse av dette som minst skal være i en 

form som er egnet for automatisert behandling. 

 _____  



Nr. 40/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

VEDLEGG II 

KRAV TIL KVALIFISERTE ELEKTRONISKE SIGNATURFRAMSTILLINGSSYSTEMER 

1. Kvalifiserte elektroniske signaturframstillingssystemer skal ved hjelp av egnede tekniske midler og framgangsmåter minst 

sikre at 

a) de elektroniske signaturframstillingsdataene som brukes til framstilling av elektroniske signaturer, behandles 

tilstrekkelig fortrolig, 

b) de elektroniske signaturframstillingsdataene som brukes til framstilling av elektroniske signaturer, i praksis kan 

forekomme bare én gang, 

c) de elektroniske signaturframstillingsdataene som brukes til framstilling av elektroniske signaturer, med rimelig 

sikkerhet ikke kan utledes, og at tilgjengelig teknologi er brukt for å beskytte den elektroniske signaturen mot 

forfalskning, 

d) den rettmessige underskriveren på en pålitelig måte kan hindre andre i å bruke de elektroniske signaturframstillings-

dataene som brukes til framstilling av elektroniske signaturer. 

2. Kvalifiserte elektroniske signaturframstillingssystemer skal ikke endre dataene som skal signeres, eller hindre at disse 

dataene vises for underskriveren før signaturprosessen. 

3. Generering eller håndtering av elektroniske signaturframstillingsdata på vegne av underskriveren kan gjøres bare av en 

kvalifisert tilbyder av tillitstjenester. 

4. Med forbehold for nr. 1 bokstav d) kan kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester som håndterer elektroniske signatur-

framstillingsdata på vegne av underskriveren, kopiere disse dataene bare for å opprette sikkerhetskopier, forutsatt at 

følgende krav er oppfylt: 

a) sikkerhetsnivået for de kopierte datasettene må være det samme som for de opprinnelige datasettene, 

b) antall kopierte datasett skal ikke overskride minsteantallet som er nødvendig for å sikre kontinuitet i tjenesten. 

 _____  
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VEDLEGG III 

KRAV TIL KVALIFISERTE SERTIFIKATER FOR ELEKTRONISKE SEGL 

Kvalifiserte sertifikater for elektroniske segl skal inneholde 

a) en angivelse, som minst er i en form som er egnet for automatisert behandling, om at sertifikatet er utstedt som et kvalifisert 

sertifikat for elektroniske segl, 

b) et datasett som på en utvetydig måte representerer den kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester som utsteder de kvalifiserte 

sertifikatene, som minst inneholder opplysninger om hvilken medlemsstat tjenestetilbyderen er etablert i, og 

— for en juridisk person: navn og, når det er relevant, registreringsnummeret oppført i offisielle registre, 

— for en fysisk person: personens navn, 

c) minst seglframstillerens navn og, når det er relevant, registreringsnummeret oppført i offisielle registre, 

d) valideringsdata for det elektroniske seglet som stemmer overens med dataene for framstilling av det elektroniske seglet, 

e) opplysninger om når sertifikatets gyldighetsperiode starter og utløper, 

f) sertifikatets identifikasjonskode, som må være entydig for den kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester, 

g) den avanserte elektroniske signaturen eller det avanserte elektroniske seglet til den utstedende kvalifiserte tilbyderen av 

tillitstjenester, 

h) opplysninger om hvor sertifikatet som støtter den avanserte elektroniske signaturen eller det avanserte elektroniske seglet 

nevnt i bokstav g), er gratis tilgjengelig, 

i) opplysninger om hvor tjenestene som kan brukes for å få kjennskap til det kvalifiserte sertifikatets gyldighetsstatus, 

befinner seg, 

j) dersom de elektroniske seglframstillingsdataene som er knyttet til valideringsdataene for elektroniske segl, befinner seg i et 

system for framstilling av kvalifiserte elektroniske segl, en egnet angivelse av dette som minst skal være i en form som er 

egnet for automatisert behandling. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

KRAV TIL KVALIFISERTE SERTIFIKATER FOR NETTSTEDAUTENTISERING 

Kvalifiserte sertifikater for nettstedsautentisering skal inneholde 

a) en angivelse, som minst er i en form som er egnet for automatisert behandling, om at sertifikatet er utstedt som et kvalifisert 

sertifikat for nettstedsautentisering, 

b) et datasett som på en utvetydig måte representerer den kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester som utsteder de kvalifiserte 

sertifikatene, som minst inneholder opplysninger om hvilken medlemsstat tjenestetilbyderen er etablert i, og 

— for en juridisk person: navn og, når det er relevant, registreringsnummeret oppført i offisielle registre, 

— for en fysisk person: personens navn, 

c) for fysiske personer: minst navnet på personen som sertifikatet er utstedt til, eller et pseudonym, der pseudonymet er tydelig 

angitt dersom et slikt brukes, 

for juridiske personer: minst navnet på den juridiske personen som sertifikatet er utstedt til, og eventuelt registrerings-

nummeret oppført i offisielle registre, 

d) adresseopplysningene, herunder minst opplysninger om by og stat, til den fysiske eller juridiske personen som sertifikatet er 

utstedt til, og eventuelt som angitt i offisielle registre, 

e) domenenavnet eller -navnene som drives av den fysiske eller juridiske personen som sertifikatet er utstedt til, 

f) opplysninger om når sertifikatets gyldighetsperiode starter og utløper, 

g) sertifikatets identifikasjonskode, som må være entydig for den kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester, 

h) den avanserte elektroniske signaturen eller det avanserte elektroniske seglet til den utstedende kvalifiserte tilbyderen av 

tillitstjenester, 

i) opplysninger om hvor sertifikatet som støtter den avanserte elektroniske signaturen eller det avanserte elektroniske seglet 

nevnt i bokstav h), er gratis tilgjengelig, 

j) opplysninger om hvor tjenestene som kan brukes for å få kjennskap til det kvalifiserte sertifikatets gyldighetsstatus, 

befinner seg. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/94/EU 

av 22. oktober 2014 

om utbygging av en infrastruktur for alternativt drivstoff(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I sin melding av 3. mars 2010 med tittelen «Europa 2020: en strategi for smart og bærekraftig vekst for alle» tar 

Kommisjonen sikte på å bedre konkurranseevne og energisikkerhet gjennom mer effektiv bruk av ressurser og energi. 

2) I Kommisjonens hvitbok av 28. mars 2011 med tittelen «Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a 

Competitive and Resource Efficient Transport System» (Plan for et felles europeisk transportområde – mot et 

konkurransedyktig og ressurseffektivt transportsystem) ble det oppfordret til å redusere transportsektorens avhengighet 

av olje. Dette skal oppnås ved hjelp av en rekke politiske initiativer, herunder utvikling av en strategi for bærekraftig 

alternativt drivstoff samt en egnet infrastruktur. Kommisjonens hvitbok inneholdt også et forslag om en reduksjon på 

60 % i transportsektorens klimagassutslipp innen 2050, i forhold til nivåene målt i 1990. 

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF(4) fastsetter et mål om at markedsandelen for fornybare energikilder i 

transportsektoren skal være 10 %. 

4) På grunnlag av samråd med berørte parter og nasjonale eksperter samt sakkunnskapen som er gjenspeilet i Kommi-

sjonens melding av 24. januar 2013 med tittelen «Miljøvennlig energi for transport: En europeisk strategi for alternativt 

drivstoff», er elektrisitet, hydrogen, biodrivstoff, naturgass og flytende petroleumsgass (LPG) utpekt som de nåværende 

viktigste former for alternativt drivstoff som på lang sikt vil kunne erstatte olje, også på bakgrunn av en mulig samtidig 

og kombinert bruk, for eksempel gjennom systemer for dobbeltdrivstoffteknologi.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.10.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 43. 

(1) EUT C 271 av 19.9.2013, s. 111. 

(2) EUT C 280 av 27.9.2013, s. 66. 

(3) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 29. september 2014. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder, og om endring og 

senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16). 

2020/EØS/40/37 
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5) Med energikilder menes alle alternative energikilder for transportformål, som elektrisitet og hydrogen, som ikke må 

frigjøres ved forbrenning eller oksidasjon uten forbrenning. 

6) Syntetiske drivstoffer som erstatter dieselolje, bensin og jetdrivstoff kan produseres med utgangspunkt i ulike råstoffer 

ved at biomasse, gass, kull eller plastavfall omdannes til flytende drivstoff, metan og dimetyleter (DME). Syntetiske 

parafiniske dieseloljer som hydrogenbehandlede vegetabilske oljer (HVO) og Fischer-Tropsch-diesel er ombyttelige, og 

kan blandes i fossil dieselolje i svært høye blandingsforhold, eller brukes ublandet i alle eksisterende eller framtidige 

dieselkjøretøyer. Derfor kan slikt drivstoff distribueres, lagres og brukes i den eksisterende infrastrukturen. Syntetisk 

drivstoff som erstatter bensin, som metanol og andre alkoholer, kan blandes med bensin og med mindre tilpasninger rent 

teknisk brukes med nåværende kjøretøyteknologi. Metanol kan også brukes til fart på innlands vannveier og 

nærskipsfart. Syntetisk og parafinisk drivstoff kan bidra til å redusere bruken av olje i forsyningen av energi til 

transportsektoren. 

7) LPG eller autogass er et alternativt drivstoff som stammer fra bearbeiding av naturgass og oljeraffinering, med et lavere 

CO2-avtrykk og vesentlig lavere utslipp av forurensende stoffer enn konvensjonelt drivstoff. Bio-LPG fra forskjellige 

biomassekilder forventes å bli en levedyktig teknologi på mellomlang og lang sikt. LPG kan brukes til veitransport 

(biler og lastebiler) for alle avstander. Den kan også brukes til fart på innlands vannveier og nærskipsfart. LPG-

infrastrukturen er relativt godt utviklet, med et betydelig antall eksisterende fyllestasjoner i Unionen (ca. 29 000). Disse 

fyllestasjonene er imidlertid ujevnt fordelt, med lav tilstedeværelse i mange land. 

8) Uten at det berører definisjonen av alternativt drivstoff i dette direktiv, bør det bemerkes at det finnes ytterligere typer 

rent drivstoff som kan utgjøre mulige alternativer til fossilt drivstoff. Lovende resultater av forskning og utvikling bør 

tas i betraktning når nye typer alternativt drivstoff velges. Standarder og regelverk bør utarbeides, uten at en bestemt 

type teknologi prioriteres, slik at den videre utvikling mot alternativt drivstoff og alternative energibærere ikke hindres. 

9) Rapporten fra høynivågruppen CARS 21 av 6. juni 2012 fastslår at mangelen på en harmonisert infrastruktur for 

alternativt drivstoff i Unionen er en hemsko for innføring på markedet av kjøretøyer som bruker alternativt drivstoff, og 

forsinker deres miljømessige fordeler. I sin melding av 8. november 2012 med tittelen «CARS 2020: Handlingsplan for 

en konkurransedyktig og bærekraftig kjøretøyindustri i Europa» behandlet Kommisjonen de viktigste anbefalingene i 

rapporten fra høynivågruppen CARS 21 og framla en handlingsplan på grunnlag av dem. Dette direktiv er et av de 

viktigste tiltakene med hensyn til en infrastruktur for alternativt drivstoff som Kommisjonen har kunngjort. 

10) Segmentering av det indre marked på grunn av ukoordinert innføring av alternativt drivstoff på markedet bør unngås. 

Samordnede politiske rammer i alle medlemsstater bør derfor sørge for den langsiktige tryggheten som kreves for 

private og offentlige investeringer i kjøretøy- og drivstoffteknologi og for utbygging av infrastruktur, med det mål både 

å redusere oljeavhengigheten mest mulig og begrense miljøvirkningene av transport. Medlemsstatene bør derfor 

opprette nasjonale politiske rammer hvor de redegjør for sine nasjonale delmål, overordnede mål og støttetiltak for 

utvikling av markedet når det gjelder alternativt drivstoff, herunder utbygging av den nødvendige infrastruktur, i nært 

samarbeid med regionale og lokale myndigheter og berørt industri, idet det tas hensyn til behovene til små og 

mellomstore bedrifter. Om nødvendig bør medlemsstatene samarbeide med nabomedlemsstater på regionalt eller 

makroregionalt plan, gjennom samråd eller felles politiske rammer, særlig når det er behov for at infrastrukturen for 

alternativt drivstoff har et dekningsområde på tvers av landegrensene eller at det bygges ny infrastruktur i nærheten av 

nasjonale grenser, herunder ulike muligheter for ikke-diskriminerende tilgang til ladepunkter og fyllestasjoner. 

Samordning av de nasjonale politiske rammene og deres sammenheng på unionsplan bør underbygges av samarbeid 

mellom medlemsstatene og gjennom Kommisjonens vurdering og rapportering. For å lette medlemsstatenes 

rapportering av opplysningene fastsatt i vedlegg I, bør Kommisjonen vedta ikke-bindende retningslinjer. 

11) Det er nødvendig med en samordnet metode for å oppfylle de langsiktige energibehovene til alle transportmåter. 

Politiske tiltak bør særlig bygge på bruk av alternativt drivstoff, med vekt på de særlige behovene til hver enkelt 

transportmåte. Ved utarbeidingen av nasjonale politiske rammer bør det tas hensyn til behovene til de ulike 

transportmåtene på territoriet til vedkommende medlemsstat, herunder de transportmåtene der alternativene til fossilt 

drivstoff er begrensede. 

12) Utviklingen og gjennomføringen av medlemsstatenes nasjonale politiske rammer bør lettes av Kommisjonen ved hjelp 

av utveksling av opplysninger og beste praksis mellom medlemsstatene.  
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13) For å fremme alternativt drivstoff og utarbeide relevant infrastruktur kan de nasjonale politiske rammene bestå av flere 

planer, strategier eller annen planleggingsdokumentasjon som er utarbeidet hver for seg, på en integrert måte eller i en 

annen form, og på det administrative plan som fastsettes av medlemsstatene. 

14) Drivstoff som omfattes av de nasjonale politiske rammene, bør være berettiget til Unionens og medlemsstatenes 

støttetiltak for infrastruktur for alternativt drivstoff, slik at den offentlige støtten kan rettes mot en samordnet utvikling 

av det indre marked med henblikk på at kjøretøyer og fartøyer som drives med alternativt drivstoff, skal kunne benyttes 

i hele Unionen. 

15) Dette direktiv er ikke ment å utgjøre en økonomisk tilleggsbyrde for medlemsstatene eller regionale og lokale 

myndigheter. Det bør være mulig for medlemsstatene å gjennomføre dette direktiv ved hjelp av en rekke ulike lovgiv-

ningsmessige og ikke-lovgivningsmessige stimuleringstiltak og andre tiltak, i nært samarbeid med aktører i privat 

sektor, som bør spille en viktig rolle når det gjelder å støtte utviklingen av en infrastruktur for alternativt drivstoff. 

16) I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013(1) er utvikling av ny teknologi og nyskaping, 

særlig med hensyn til utfasing av CO2i transportsektoren, berettiget til finansiering fra Unionen. Nevnte forordning 

fastsetter også at ytterligere finansiering kan gis til tiltak som utnytter synergier mellom minst to av sektorene som 

omfattes av dem (dvs. transport, energi og telekommunikasjon). Endelig skal Kommisjonen bistås av samordnings-

komiteen for Ordningen for et sammenkoplet Europa (CEF) i arbeidet med å samordne arbeidsprogrammene som skal 

muliggjøre forslagsinnbydelser som dekker flere sektorer, for å dra full nytte av mulige synergier mellom disse 

sektorene. Ordningen for et sammenkoplet Europa vil derfor bidra til utbyggingen av en infrastruktur for alternativt 

drivstoff. 

17) Horisont 2020-rammeprogrammet, opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013(2), vil også 

gi støtte til forskning og nyskaping med hensyn til kjøretøyer som benytter alternativt drivstoff og tilhørende infra-

struktur, særlig gjennom samfunnsutfordringen «smart, grønn og integrert transport». Denne bestemte finansierings-

kilden bør også bidra til utviklingen av infrastruktur for alternativt drivstoff, og bør fullt ut anses som en ekstra mulighet 

til å sikre et marked for bærekraftig transport i hele Unionen. 

18) For å utløse investeringer i bærekraftig transport og støtte utbyggingen av et sammenhengende nett av infrastruktur for 

alternativt drivstoff i Unionen, bør Kommisjonen og medlemsstatene støtte nasjonale og regionale utviklingstiltak på 

dette området. De bør oppmuntre til utveksling av beste praksis når det gjelder utbygging og forvaltning av infrastruktur 

for alternativt drivstoff mellom lokale og regionale utviklingsinitiativer, og for dette formål bør de fremme bruken av de 

europeiske struktur- og investeringsfondene, særlig Det europeiske fond for regionutvikling og Utjevningsfondet. 

19) Støttetiltak for infrastruktur for alternativt drivstoff bør gjennomføres i samsvar med reglene for statsstøtte i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). Medlemsstatene kan finne det nødvendig å yte støtte til markeds-

deltakere som berøres av dette direktiv, i samsvar med gjeldende regler for statsstøtte. Eventuelle nasjonale støttetiltak 

med hensyn til infrastruktur for alternativt drivstoff som meldes til Kommisjonen, bør vurderes uten opphold. 

20) I retningslinjene for Det transeuropeiske transportnettet (TEN-T) anerkjennes det at alternativt drivstoff i hvert fall 

delvis fungerer som en erstatning for fossilt drivstoff i energiforsyningen til transportsektoren, bidrar til transport-

sektorens utfasing av CO2 og forbedrer dens miljøprestasjon. I TEN-T-retningslinjene kreves det med hensyn til ny 

teknologi og nyskaping at Det transeuropeiske transportnettet skal gjøre det mulig å fase ut CO2 for alle transportmåter 

ved å stimulere til energieffektivitet samt ved å innføre alternative framdriftssystemer og sørge for tilhørende infra-

struktur. I TEN-T-retningslinjene kreves det videre at de innlandshavner, sjøhavner, lufthavner og veier i hovednettet 

som er opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1315/2013(3) («TEN-T-hovednettet»), gir tilgang til 

alternativt drivstoff. Innenfor rammen av finansieringsinstrumentet for TEN-T-hovednettet i Ordningen for et 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammenkoplet Europa, 

om endring av forordning (EU) nr. 913/2010 og om oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 av 

20.12.2013, s. 129). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogrammet for 

forskning og innovasjon (2014-2020) og om oppheving av beslutning nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 104). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 av 11. desember 2013 om unionsretningslinjer for utviklingen av et transeuro-

peisk transportnett og om oppheving av beslutning nr. 661/2010/EU (EUT L 348 av 20.12.2013, s. 1). 
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sammenkoplet Europa er innføring av ny teknologi og nyskaping i hovednettet, herunder infrastruktur for alternativt, 

rent drivstoff, berettiget til tilskudd. I tillegg vil utbygging av infrastruktur for alternativt, rent drivstoff i det 

overordnede og mer omfattende nettet kunne motta finansiell støtte fra Ordningen for et sammenkoplet Europa i form av 

offentlige innkjøp og finansielle instrumenter, for eksempel prosjektobligasjoner. 

21) Biodrivstoff som definert i direktiv 2009/28/EF er for tiden den viktigste typen alternativt drivstoff, og utgjorde i 2011 

4,7 % av transportsektorens samlede drivstofforbruk i Unionen. Det kan også bidra til en betydelig reduksjon i samlede 

CO2-utslipp dersom det er framstilt på en bærekraftig måte. Det kan forsyne samtlige transportmåter med ren energi. 

22) Mangelen på en harmonisert utvikling av en infrastruktur for alternativt drivstoff i hele Unionen hindrer utviklingen av 

stordriftsfordeler på tilbudssiden og brukerne å kunne være mobile i hele Unionen. Det må bygges nye infrastrukturnett, 

for eksempel for elektrisitet, naturgass (flytende naturgass (LNG) og komprimert naturgass (CNG)) og eventuelt 

hydrogen. Det er viktig å erkjenne at utviklingen av ulike drivstoffteknologier og tilhørende infrastruktur befinner seg 

på ulike stadier, også med hensyn til hvor langt forretningsmodeller for private investorer er utviklet, og tilgjen-

geligheten og brukernes aksept av alternativt drivstoff. Teknologinøytralitet bør sikres, og i de nasjonale politiske 

rammer bør det tas behørig hensyn til kravet om å støtte den kommersielle utviklingen av alternativt drivstoff. Videre 

bør det tas hensyn til befolkningstetthet og geografiske forhold i forbindelse med utarbeidingen av nasjonale politiske 

rammer. 

23) Elektrisitet kan øke veigående kjøretøyers energieffektivitet og bidra til reduserte CO2-utslipp fra transportsektoren. Den 

er en energikilde som er absolutt nødvendig for utbredelse av elektriske kjøretøyer, herunder kjøretøyer i gruppe L som 

omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(1) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 168/2013(2), som kan bidra til å bedre luftkvaliteten og redusere støyen i tettbygde områder i byer og forsteder og i 

andre tett befolkede områder. Medlemsstatene bør sikre at det settes opp offentlig tilgjengelige ladepunkter med 

tilstrekkelig dekning, slik at det blir mulig å kjøre elektriske kjøretøyer i hvert fall i tettbygde områder i byer og 

forsteder og i andre tett befolkede områder, og eventuelt innenfor nett som fastsettes av medlemsstatene. Antallet slike 

ladepunkter bør fastsettes idet det tas hensyn til antall elektriske kjøretøyer som anslås å være registrert ved utgangen av 

2020 i hver medlemsstat. Som en indikasjon bør det passende gjennomsnittlige antall ladepunkter tilsvare minst ett 

ladepunkt per 10 biler, idet det også tas hensyn til biltype, ladeteknologi og tilgjengelige private ladepunkter. Det bør 

installeres et passende antall offentlig tilgjengelige ladepunkter, særlig ved stasjoner for offentlig transport, som 

passasjerterminaler i havner, lufthavner eller jernbanestasjoner. Private eiere av elektriske kjøretøyer er i stor grad 

avhengige av tilgang til ladepunkter på felles parkeringsplasser, for eksempel ved boligkomplekser og kontor- og 

forretningsbygg. Offentlige myndigheter bør treffe tiltak for å hjelpe brukerne av slike kjøretøyer ved å sikre at 

byggherrer og eiendomsforvaltere sørger for hensiktsmessig infrastruktur med et tilstrekkelig antall ladepunkter for 

elektriske kjøretøyer. 

24) Medlemsstatene bør sikre at det bygges ut en offentlig tilgjengelig infrastruktur for forsyning av elektrisitet til 

motorvogner. Når medlemsstatene fastsetter et passende antall offentlig tilgjengelige ladepunkter i sine nasjonale 

politiske rammer, bør de kunne ta hensyn til antallet eksisterende offentlig tilgjengelige ladepunkter på deres område og 

ladepunktenes spesifikasjoner, og beslutte om utbyggingen skal konsentreres om normalladepunkter eller hurtig-

ladepunkter. 

25) Elektrisk basert transport er et område i rask utvikling. Eksisterende teknologier for ladegrensesnitt omfatter kabelforbin-

delser, men framtidige grensesnitt, som trådløs lading eller batteribytte, må også tas i betraktning. Regelverket må sikre 

fremming av teknologisk nyskaping. Dette direktiv bør derfor ajourføres ved behov for å ta hensyn til framtidige 

standarder for teknologier som trådløs lading og batteribytte. 

26) Et ladepunkt eller en fyllestasjon som er tilgjengelig for offentligheten, kan for eksempel omfatte privateide ladepunkter 

eller fyllestasjoner eller enheter som er tilgjengelige for offentligheten ved hjelp av registreringskort eller -gebyrer, 

ladepunkter eller fyllestasjoner for bildelingsordninger som tredjemann kan bruke gjennom et abonnement, eller 

ladepunkter eller fyllestasjoner i tilknytning til offentlige parkeringsområder. Ladepunkter eller fyllestasjoner som 

private brukere kan få fysisk tilgang til med en tillatelse eller et abonnement, bør anses som offentlig tilgjengelige 

ladepunkter eller fyllestasjoner.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for kjøretøyer med to 

eller tre hjul og firehjuls motorsykler (EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52). 
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27) Elektrisitet og hydrogen er særlig egnede energikilder med tanke på bruk av elektriske/brenselcelledrevne kjøretøyer og 

kjøretøyer i gruppe L i tettbebygde områder i byer/forsteder og i andre tett befolkede områder, som kan bidra til å bedre 

luftkvaliteten og redusere støyen. Elektrisk basert transport er et viktig bidrag for å nå Unionens ambisiøse mål for 

klima og energi for 2020. I direktiv 2009/28/EF, innarbeidet i medlemsstatene senest 5. desember 2010, fastsettes 

obligatoriske mål for alle medlemsstater når det gjelder andelen energi fra fornybare energikilder, med sikte på innen 

2020 å nå Unionens mål om en andel på minst 20 % energi fra fornybare energikilder, og en andel på 10 % energi fra 

fornybare energikilder til bruk spesifikt i transportsektoren. 

28) Lading av elektriske kjøretøyer ved ladepunkter bør, dersom det er teknisk gjennomførbart og økonomisk rimelig, gjøre 

bruk av intelligente målesystemer for å bidra til et stabilt elektrisitetssystem ved at batterier lades fra nettet i perioder 

når etterspørselen etter elektrisitet generelt er lav, og for å muliggjøre sikker og fleksibel databehandling. På lang sikt vil 

dette også kunne gjøre elektriske kjøretøyer i stand til å tilbakeføre energi fra batteriene til nettet i perioder med høy 

generell etterspørsel etter elektrisitet. Intelligente målesystemer som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2012/27/EU(1) gjør det mulig å generere sanntidsdata som er nødvendig for å sikre stabiliteten i nettet og oppmuntre til 

rasjonell bruk av ladetjenester. Intelligente målesystemer gir nøyaktige og tydelige opplysninger om kostnaden ved og 

tilgjengeligheten av ladetjenester, og oppmuntrer dermed til lading i perioder med lav belastning, altså når det er lav 

generell etterspørsel etter elektrisitet og lave energipriser. Bruk av intelligente målesystemer optimerer ladingen, som er 

til nytte for elektrisitetssystemet og forbrukerne. 

29) Når det gjelder ladepunkter for elektriske kjøretøyer som ikke er offentlig tilgjengelige, bør medlemsstatene bestrebe 

seg på å undersøke den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten av synergi med planene for innføring av 

intelligente systemer for registrering av forbruk i henhold til forpliktelsen fastsatt i vedlegg I.2 til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/72/EF(2). Operatører av distribusjonsnett spiller en viktig rolle i forbindelse med ladepunkter. Ved 

videreutviklingen av sine oppgaver bør operatører av distribusjonsnett, hvorav noen kan inngå i et vertikalt integrert 

foretak som eier eller driver ladepunkter, samarbeide på ikke-diskriminerende grunnlag med andre eiere eller operatører 

av ladepunkter, særlig ved å gi dem de opplysninger som er nødvendige for effektiv tilgang til og bruk av systemet. 

30) Ved utvikling av infrastruktur for elektriske kjøretøyer bør vekselvirkningen mellom infrastrukturen og elektrisitets-

systemet samt samspillet med Unionens politikk på området være i samsvar med prinsippene fastsatt i henhold til 

direktiv 2009/72/EF. Etablering og drift av ladepunkter for elektriske kjøretøyer bør utvikles som et konkurransemarked 

med åpen adgang for alle berørte parter som er interessert i å bygge ut eller drive ladeinfrastrukturer. 

31) Tilgangen til ladepunkter for Unionens elektrisitetsleverandører bør ikke berøre unntakene i henhold til artikkel 44 i 

direktiv 2009/72/EF. 

32) I 2010 ga Kommisjonen de europeiske standardiseringsorganisasjonene mandat (M468) til å utstede nye standarder eller 

revidere eksisterende standarder med sikte på å sikre samvirkingsevne og tilkoplingsmuligheter mellom et elektrisk 

ladepunkt og laderen til et elektrisk kjøretøy. CEN/CENELEC opprettet en spesialgruppe som offentliggjorde en rapport 

i oktober 2011. Selv om rapporten inneholdt en rekke anbefalinger, ble det ikke oppnådd enstemmighet om valg av ett 

standardisert grensesnitt. Ytterligere politiske tiltak er derfor nødvendig for å finne en allment tilgjengelig løsning som 

sikrer samvirkingsevne i hele Unionen. 

33) Grensesnitt for lading av elektriske kjøretøyer kan omfatte flere stikkontakter eller kjøretøykoplinger så lenge én av dem 

oppfyller de tekniske spesifikasjonene fastsatt i dette direktiv, slik at det er mulig å lade kjøretøyer med utstyr som 

oppfyller ulike ladestandarder. Valget i dette direktiv av felles kontakter for elektriske kjøretøyer for hele Unionen 

(type 2 og Combo 2) bør imidlertid ikke være til skade for medlemsstater som allerede har investert i utbygging av 

andre standardiserte teknologier for ladepunkter, og bør ikke berøre eksisterende ladepunkter som er utbygd før ikraft-

tredelsen av dette direktiv. Elektriske kjøretøyer som allerede er i bruk før ikrafttredelsen av dette direktiv, bør kunne 

lades selv om de er konstruert for å bli ladet ved ladepunkter som ikke oppfyller de tekniske spesifikasjonene fastsatt i 

dette direktiv. Valget av utstyr til normalladepunkter og hurtigladepunkter bør oppfylle de særskilte sikkerhetskrav som 

gjelder på nasjonalt plan.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om endring av direktiv 2009/125/EF og 

2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving 

av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55). 
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34) Landstrømanlegg kan sørge for miljøvennlig energiforsyning til sjøtransport og fart på innlands vannveier, særlig i 

sjøhavner og innlandshavner med dårlig luftkvalitet og høye støynivåer. Landstrøm kan bidra til å redusere virkningen 

på miljøet av sjøgående fartøyer og fartøyer for fart på innlands vannveier. 

35) Standardisering av landstrømforsyning bør ikke hindre bruken av systemer som allerede er innført før ikrafttredelsen av 

dette direktiv. Særlig bør medlemsstatene tillate vedlikehold og oppgradering av eksisterende systemer med sikte på å 

sørge for effektiv bruk i hele deres levetid, uten å kreve full overholdelse av de tekniske spesifikasjonene fastsatt i dette 

direktiv. 

36) Strømforsyning til fly som står i ro i lufthavner kan redusere drivstofforbruket og støynivået, bedre luftkvaliteten og 

redusere virkningen på klimaendringene. Medlemsstatene bør derfor sikre at behovet for å installere elektrisitets-

forsyning i lufthavner tas i betraktning i sine nasjonale politiske rammer. 

37) Hydrogendrevne motorvogner, herunder hydrogendrevne kjøretøyer i gruppe L, har i øyeblikket svært lav gjennom-

trenging i markedet, men oppbygging av en tilstrekkelig infrastruktur for hydrogenfylling er avgjørende for å oppnå 

større utbredelse av hydrogendrevne motorvogner. 

38) Medlemsstater som beslutter å inkludere fyllestasjoner for hydrogen i sine nasjonale politiske rammer, bør sikre at det 

bygges ut en offentlig tilgjengelig infrastruktur for å tilføre motorvogner hydrogen, slik at hydrogendrevne motorvogner 

kan kjøres innenfor de nett som medlemsstatene har fastsatt. Ved behov bør det tas hensyn til forbindelser over 

landegrensene med sikte på å gjøre det mulig å kjøre hydrogendrevne motorvogner i hele Unionen. 

39) Med hensyn til kjøretøyer som drives med naturgass er det for tiden rundt 3 000 fyllestasjoner i drift i Unionen. 

Ytterligere fyllestasjoner kan etableres og forsynes gjennom det eksisterende og godt utviklede distribusjonsnettet for 

naturgass i Unionen, forutsatt at gasskvaliteten er egnet til bruk i gassdrevne kjøretøyer med eksisterende og avansert 

teknologi. Det eksisterende distribusjonsnettet for naturgass kan suppleres med lokale fyllestasjoner der det benyttes 

lokalprodusert biometan. 

40) En felles infrastruktur for naturgass krever felles tekniske spesifikasjoner for både anlegg og gasskvalitet. Kvaliteten på 

naturgass som brukes i Unionen, avhenger av dens opprinnelse, dens bestanddeler, for eksempel biometan som blandes i 

naturgass, og av måten naturgass håndteres på gjennom distribusjonskjeden. Forskjeller i de tekniske egenskapene vil 

derfor kunne hindre optimal bruk av motorer og redusere deres energieffektivitet. I denne forbindelse er Den tekniske 

komité CEN/TC 408 – prosjektkomiteen i ferd med å utvikle et sett kvalitetsspesifikasjoner for naturgass som brukes i 

transportsektoren, og for å lede biometan inn i naturgassnettet. 

41) Medlemsstatene bør gjennom sine nasjonale politiske rammer sørge for at det bygges ut et passende antall offentlig 

tilgjengelige fyllestasjoner for levering av CNG eller komprimert biometan til motorvogner, for å sikre at motorvogner 

som drives med CNG, kan kjøres i tettbygde områder i byer/forsteder og i andre tett befolkede områder samt i hele 

Unionen, i hvert fall i det eksisterende TEN-T-hovednettet. Når medlemsstatene oppretter sine nett for levering av CNG 

til motorvogner, bør de sikre at det finnes offentlig tilgjengelige fyllestasjoner, idet det tas hensyn til minste rekkevidde 

for motorvogner drevet med CNG. Som en indikasjon bør den påkrevde gjennomsnittlige avstanden mellom 

fyllestasjoner være omtrent 150 km. For å sikre markedets virkemåte og samvirkingsevne bør alle fyllestasjoner for 

CNG for motorvogner levere gass av den kvalitet som kreves for bruk i CNG-drevne kjøretøyer med eksisterende og 

avansert teknologi. 

42) LNG er et attraktivt alternativt drivstoff for fartøyer som kan gjøre det mulig for dem oppfylle kravene om reduksjon av 

svovelinnholdet i skipsdrivstoff i lavutslippsområder for svovel (SECA), som berører halvparten av fartøyene i 

europeisk nærskipsfart, som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/33/EU(1). Et hovednett av LNG-fyllesta-

sjoner i sjøhavner og innlandshavner bør være tilgjengelig senest ved utgangen av henholdsvis 2025 og 2030. LNG-

fyllestasjoner omfatter blant annet terminaler, tanker, mobile tanker, bunkerfartøyer og lektere for LNG. Den opp-

rinnelige vektleggingen av hovednettet bør ikke utelukke muligheten for at LNG på lengre sikt også gjøres tilgjengelig i 

havner utenfor hovednettet, særlig dem som er viktige for fartøyer som ikke benyttes til transportvirksomhet. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/33/EU av 21. november 2012 om endring av rådsdirektiv 1999/32/EF med hensyn til 

svovelinnholdet i skipsdrivstoff (EUT L 327 av 27.11.2012, s. 1). 
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Beslutningen om plasseringen av LNG-fyllestasjoner i havner bør bygge på en nytte- og kostnadsanalyse, herunder en 

undersøkelse av miljøfordelene. Gjeldende sikkerhetsbestemmelser bør også tas i betraktning. Utbygging av LNG-

infrastruktur som fastsatt i dette direktiv bør ikke hindre utviklingen av annet potensielt framtidig energieffektivt 

alternativt drivstoff. 

43) Kommisjonen og medlemsstatene bør bestrebe seg på å endre Den europeiske avtale om internasjonal transport av farlig 

gods på innlands vannveier, inngått i Genève 26. mai 2000, med endringer (ADN), for å gjøre det mulig å transportere 

LNG i stor skala på innlands vannveier. Endringene som dette medfører, bør få anvendelse på all transport på Unionens 

territorium ved å tilpasse vedlegg III avsnitt III.1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF(1). Europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2006/87/EF(2) bør endres ved behov med tanke på effektiv og sikker bruk av LNG til framdrift av 

fartøyer på innlands vannveier. De foreslåtte endringene bør ikke være i strid med de bestemmelser i ADN som får 

anvendelse på Unionens territorium i henhold til vedlegg III avsnitt III.1 i direktiv 2008/68/EF. 

44) Medlemsstatene bør sørge for et egnet system for distribusjon mellom lagringssteder og fyllestasjoner for LNG. Når det 

gjelder veitransport er tilgjengeligheten og den geografiske beliggenheten til forsyningssteder for LNG-tankkjøretøyer 

av avgjørende betydning for å utvikle økonomisk bærekraftig transport med LNG. 

45) LNG, herunder flytende biometan, kan også representere en kostnadseffektiv teknologi som gjør det mulig for tunge 

kjøretøyer å oppfylle de strenge utslippsgrenseverdiene for forurensende stoffer i Euro VI-standardene, som omhandlet i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009(3). 

46) TEN-T-hovednettet bør danne grunnlaget for utbyggingen av LNG-infrastrukturen ettersom det omfatter de viktigste 

trafikkstrømmene og innebærer nettfordeler. Når medlemsstatene oppretter sine nett for levering av LNG til tunge 

nyttekjøretøyer, bør de sikre at det finnes offentlig tilgjengelige fyllestasjoner, i hvert fall i det eksisterende TEN-T-

hovednettet, i passende avstand, idet det tas hensyn til minste rekkevidde for tunge nyttekjøretøyer drevet med LNG. 

Som en indikasjon bør den påkrevde gjennomsnittlige avstanden mellom fyllestasjoner være omtrent 400 km. 

47) Utbyggingen av fyllestasjoner for både LNG og CNG bør i tilstrekkelig grad samordnes med gjennomføringen av TEN-

T-hovednettet. 

48) Det bør etableres et passende antall offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for LNG og CNG innen 31. desember 2025, i 

hvert fall i det TEN-T-hovednettet som finnes på dette tidspunktet, og etter nevnte dato i de andre delene av TEN-T-

hovednettet når disse er gjort tilgjengelige for kjøretøyer. 

49) På bakgrunn av det økende utvalget av drivstofftyper for motorvogner og den stadige veksten i borgernes veibruk i hele 

Unionen er det nødvendig å gi kjøretøybrukere klar og lettfattelig informasjon om hvilke typer drivstoff som er 

tilgjengelige på fyllestasjonene, og om kjøretøyets forenlighet med de forskjellige drivstoffene eller ladepunktene på 

markedet i Unionen, uten at det berører europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/30/EF(4). Medlemsstatene bør kunne 

beslutte å gjennomføre slike informasjonstiltak også når det gjelder kjøretøyer som er i bruk. 

50) I mangel av en europeisk standard for et bestemt alternativt drivstoff bør medlemsstatene tillates å bruke andre 

standarder for brukerinformasjon og merking.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008, 

s. 13). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands 

vannveier, og om oppheving av rådsdirektiv 82/714/EØF (EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av motorvogner og motorer med hensyn til 

utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning 

(EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF, og om oppheving av direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 av 

18.7.2009, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/30/EF av 23. april 2009 om endring av direktiv 98/70/EF med hensyn til spesifikasjonene for 

bensin, diesel og gassolje, om innføring av en ordning for å overvåke og redusere klimagassutslipp, om endring av rådsdirektiv 1999/32/EF 

med hensyn til spesifikasjonen for drivstoff som brukes av fartøyer for fart på innlands vannveier, og om oppheving av direktiv 93/12/EØF 

(EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88). 
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51) Enkel og lett sammenlignbar informasjon om priser på ulike drivstoff kan spille en viktig rolle for kjøretøybrukere ved å 

gjøre dem bedre i stand til å vurdere den relative kostnaden ved hvert enkelt drivstoff som er tilgjengelig på markedet. 

Når prisen på drivstoff vises på en fyllestasjon, særlig for naturgass og hydrogen, bør det derfor, for informasjonsformål, 

være mulig å sammenligne prisen med enhetsprisen for konvensjonelt drivstoff, uttrykt som for eksempel «tilsvarer 

1 liter bensin». 

52) På bakgrunn av det økende utvalget av drivstofftyper for motorvogner er det nødvendig å gi kjøretøybrukere opplys-

ninger om den geografiske beliggenheten til offentlig tilgjengelige fyllestasjoner og ladepunkter for alternativt drivstoff 

som omfattes av dette direktiv. Når selskaper eller nettsteder gir slik informasjon, bør den derfor være tilgjengelig på en 

måte som er åpen for alle brukere og ikke innebærer forskjellsbehandling. 

53) For at det skal kunne treffes faktabaserte politiske beslutninger på alle plan er det særlig viktig at det innhentes opplys-

ninger om beste praksis på en samordnet måte gjennom overvåkingsvirksomhet, for eksempel portalen for rene 

kjøretøyer og Det europeiske senter for observasjon av kjøretøyer med elektrisk framdrift. 

54) Viktig informasjon om tilgjengeligheten av ladepunkter og fyllestasjoner samt eventuell annen informasjon som er 

nødvendig for transport i hele Unionen, bør ved behov inngå i informasjonstjenester knyttet til trafikk og reiser som en 

del av det intelligente transportsystemet. 

55) For å sikre at bestemmelsene i dette direktiv tilpasses markedsutviklingen og tekniske framskritt bør myndigheten til å 

vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV, delegeres til Kommisjonen når det gjelder de tekniske spesifi-

kasjonene for fyllestasjoner og ladepunkter og relevante standarder. Det er særlig viktig at Kommisjonen følger sin 

vanlige praksis og holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommi-

sjonen 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. 

56) Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) utvikler ensartede og internasjonalt anerkjente sikkerhets- og miljø-

standarder for sjøtransport. Uforenlighet med internasjonale standarder bør unngås i lys av sjøtransportens globale 

karakter. Unionen bør derfor sikre at de tekniske spesifikasjonene for sjøtransport som vedtas i henhold til dette direktiv, 

er i samsvar med internasjonale regler vedtatt av IMO. 

57) Tekniske spesifikasjoner for samvirkingsevnen mellom ladepunkter og fyllestasjoner bør angis i europeiske eller 

internasjonale standarder. De europeiske standardiseringsorganisasjonene bør vedta europeiske standarder i samsvar 

med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(1), og disse standardene bør være basert på 

gjeldende internasjonale standarder eller pågående internasjonalt standardiseringsarbeid, dersom det er relevant. For 

standarder som ennå ikke er vedtatt, bør arbeidet være basert på standarder som er under utarbeiding: «Guidelines for 

systems and installations for supply of LNG as fuel to ships» (ISO/DTS 18683), «Natural gas fuelling stations — LNG 

stations for fuelling vehicles» (ISO/DIS 16924) og «Natural gas fuelling stations — CNG stations for fuelling vehicles» 

(ISO/DIS 16923). Kommisjonen bør gis myndighet til å ajourføre henvisningene til de tekniske spesifikasjonene i 

europeiske eller internasjonale standarder ved hjelp av delegerte rettsakter. 

58) Ved anvendelsen av dette direktiv bør Kommisjonen rådføre seg med relevante ekspertgrupper, herunder i hvert fall 

Den europeiske ekspertgruppe for framtidens transportdrivstoff, bestående av eksperter fra industrien og sivilsamfunnet 

samt Den felles ekspertgruppe for transport og miljø, sammensatt av eksperter fra medlemsstatene. 

59) En ekspertgruppe som kalles Det europeiske forum for bærekraftig skipsfart («European Sustainable Shipping Forum, 

ESSF») er nedsatt av Kommisjonen for å bistå Kommisjonen med gjennomføringen av Unionens virksomhet på 

området bærekraftig sjøtransport. Det er opprettet en undergruppe for LNG for skip under ESSF med mandat til å 

framlegge for ESSF forslag til utarbeiding av standarder eller regler for LNG som skipsdrivstoff som omfatter de 

tekniske, driftsmessige, sikkerhetsmessige og opplæringsmessige aspekter samt miljøaspektene ved bunkring av LNG. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 
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Det er også nedsatt en komité for utarbeiding av tekniske standarder (CESTE) for å ta opp til behandling de tekniske 

standardene på området fart på innlands vannveier. Det er særlig viktig at Kommisjonen følger sin vanlige praksis og 

holder samråd med eksperter, herunder ESSF og CESTE, før den vedtar delegerte rettsakter om krav til bunkring av 

LNG, herunder tilhørende sikkerhetsaspekter. 

60) Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen (CCNR) er en internasjonal organisasjon som behandler alle spørsmål som 

gjelder fart på innlands vannveier. Donaukommisjonen er en internasjonal mellomstatlig organisasjon som sørger for og 

utvikler fri ferdsel på Donau. Det er særlig viktig at Kommisjonen følger sin vanlige praksis og holder samråd med 

eksperter, herunder CCNR og Donaukommisjonen, før den vedtar delegerte rettsakter om fart på innlands vannveier. 

61) Når spørsmål som gjelder dette direktiv, bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller overtredelse av direktivet, 

behandles av eksperter som opptrer som ekspertgruppe, bør Europaparlamentet motta alle opplysninger og fullstendig 

dokumentasjon og eventuelt en invitasjon til å delta på møtene. 

62) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å 

fastsette felles framgangsmåter og spesifikasjoner. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

63) For å sikre at alternativt drivstoff til transport har den kvalitet som kreves for å kunne bli brukt i motorer med 

eksisterende og framtidig teknologi, og at det har en miljøprestasjon på høyt nivå med hensyn til CO2 og andre utslipp 

av forurensende stoffer, bør Kommisjonen overvåke innføringen av drivstoffet på markedet. For dette formål bør 

Kommisjonen, dersom det er hensiktsmessig, foreslå de rettslige tiltak som er nødvendig for å sikre et harmonisert og 

høyt kvalitetsnivå for drivstoff i hele Unionen. 

64) For å oppnå så omfattende bruk av alternativt drivstoff til transport som mulig og samtidig sikre teknologinøytralitet, og 

for å fremme bærekraftig elektrisk basert transport i hele Unionen, bør Kommisjonen, dersom den finner det hensikts-

messig, treffe egnede tiltak, for eksempel ved å vedta en handlingsplan for gjennomføring av strategien i kommisjons-

meldingen med tittelen «Miljøvennlig energi for transport: En europeisk strategi for alternativt drivstoff». For dette 

formål kan Kommisjonen ta hensyn til individuelle markedsbehov og utviklingen i medlemsstatene. 

65) Ettersom målet for dette direktiv, som er å fremme en omfattende utvikling av markedet for alternativt drivstoff, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av den enkelte medlemsstat, men i stedet, på grunn av behovet for tiltak for å møte 

etterspørselen etter en kritisk mengde kjøretøyer som drives med alternativt drivstoff, slik at europeiske foretak i denne 

sektoren kan iverksette kostnadseffektive prosjekter og at kjøretøyer som drives med alternativt drivstoff, kan kjøres i 

hele Unionen, bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 

dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Formål 

I dette direktiv fastsettes en felles ramme for tiltak for utbygging av en infrastruktur for alternativt drivstoff i Unionen med 

henblikk på å redusere oljeavhengighet og å redusere miljøvirkningene av transport. I dette direktiv fastsettes minstekrav til 

utbygging av en infrastruktur for alternativt drivstoff, herunder ladepunkter for elektriske kjøretøyer og fyllestasjoner for 

naturgass (LNG og CNG) og hydrogen, som skal gjennomføres ved hjelp av medlemsstatenes nasjonale politiske rammer samt 

felles tekniske spesifikasjoner for slike ladepunkter og fyllestasjoner og retningslinjer for brukerinformasjon.  

  

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

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



Nr. 40/568 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «alternativt drivstoff» drivstoff eller energikilder som tjener, i hvert fall delvis, som en erstatning for fossile oljekilder i 

forsyningen av energi til transport, og som potensielt kan bidra til utfasing av CO2 og forbedre transportsektorens 

miljøprestasjon. Dette omfatter bl.a.: 

— elektrisitet, 

— hydrogen, 

— biodrivstoff i henhold til artikkel 2 bokstav i) i direktiv 2009/28/EF, 

— syntetisk og parafinisk drivstoff, 

— naturgass, herunder biometan, i gassform (komprimert naturgass (CNG) og flytende form (flytende naturgass (LNG)) 

og 

— flytende petroleumsgass (LPG). 

2) «elektrisk kjøretøy» en motorvogn som er utstyrt med et framdriftssystem med minst én elektrisk maskin som ikke befinner 

seg utenfor motorvognen som energiomformer, med et elektrisk ladbart energilagringssystem som kan lades eksternt, 

3) «ladepunkt» et grensesnitt som gjør det mulig å lade ett elektrisk kjøretøy om gangen eller bytte batteri i ett elektrisk 

kjøretøy om gangen, 

4) «normalladepunkt» et ladepunkt der elektrisitet kan overføres til et elektrisk kjøretøy med en effekt mindre enn eller lik 

22 kW, med unntak av innretninger med en effekt mindre enn eller lik 3,7 kW, som installeres i private husholdninger eller 

hvis hovedformål ikke er å lade elektriske kjøretøyer, og som ikke er offentlig tilgjengelige, 

5) «hurtigladepunkt» et ladepunkt der elektrisitet kan overføres til et elektrisk kjøretøy med en effekt på mer enn 22 kW, 

6) «landstrømforsyning» levering av landstrøm gjennom et standardisert grensesnitt til sjøgående skip eller fartøyer for fart på 

innlands vannveier som ligger ved kai, 

7) «offentlig tilgjengelig ladepunkt eller fyllestasjon» et ladepunkt eller en fyllestasjon for forsyning av et alternativt drivstoff, 

som brukerne har tilgang til, uten forskjellsbehandling, i hele Unionen. Tilgang uten forskjellsbehandling kan omfatte ulike 

vilkår for godkjenning, bruk og betaling, 

8) «fyllestasjon» et anlegg for fylling av alle typer drivstoff, med unntak av LNG, via et fast eller flyttbart anlegg, 

9) «fyllestasjon for LNG» et anlegg for fylling av LNG, bestående av enten et fast eller flyttbart anlegg, et offshore-anlegg 

eller et annet system. 

Artikkel 3 

Nasjonale politiske rammer 

1. Hver medlemsstat skal vedta en nasjonal politisk ramme for utvikling av markedet for alternativt drivstoff i transport-

sektoren og utbygging av tilhørende infrastruktur. Den skal minst inneholde følgende punkter: 

—  En vurdering av den nåværende situasjon og utviklingen i markedet i framtiden når det gjelder alternativt drivstoff i transport-

sektoren, også i lys av en mulig samtidig og kombinert bruk av ulike typer drivstoff, og av utviklingen av en infrastruktur 

for alternativt drivstoff, idet det tas hensyn til dekning over landegrensene, dersom det er relevant.  
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—  Nasjonale delmål og overordnede mål i henhold til artikkel 4 nr. 1, 3 og 5, artikkel 6 nr. 1–4 og 6–8 og, dersom det er 

relevant, artikkel 5 nr. 1, med hensyn til utbygging av en infrastruktur for alternativt drivstoff. De nasjonale delmålene og 

overordnede mål skal fastsettes og kan revideres på grunnlag av en vurdering av nasjonal, regional eller unionsdekkende 

etterspørsel, samtidig som det sikres at minstekravene i dette direktiv til infrastruktur blir oppfylt. 

—  Tiltak som er nødvendige for å sikre at de nasjonale målene og delmålene i den nasjonale politiske rammen blir nådd. 

—  Tiltak som kan fremme utbygging av en infrastruktur for alternativt drivstoff innenfor offentlig transport. 

—  Utpeking av tettbygde områder i byer/forsteder, andre tett befolkede områder og nett, med forbehold for markedets behov, 

der det skal settes opp offentlig tilgjengelige ladepunkter i samsvar med artikkel 4 nr. 1. 

—  Utpeking av tettbygde områder i byer/forsteder, andre tett befolkede områder og nett, med forbehold for markedets behov, 

der det skal settes opp CNG-fyllestasjoner i samsvar med artikkel 6 nr. 7. 

— En vurdering av behovet for å anlegge fyllestasjoner for LNG i havner utenfor TEN-T-hovednettet. 

—  En vurdering av behovet for å anlegge strømforsyning i lufthavner til bruk for fly som står i ro. 

2. Medlemsstatene skal sikre at det i nasjonale politiske rammer tas hensyn til behovene til de ulike transportmåtene som er i 

bruk på deres territorium, herunder de transportmåtene der alternativene til fossilt drivstoff er begrensede. 

3. Dersom det er relevant skal det i nasjonale politiske rammer tas hensyn til regionale og lokale myndigheters interesser 

samt til de berørte parters interesser. 

4. Medlemsstatene skal om nødvendig samarbeide gjennom samråd eller felles politiske rammer for å sikre at de tiltak som 

er nødvendige for å nå målene med dette direktiv, er sammenhengende og samordnede. 

5. Støttetiltak for infrastrukturen for alternativt drivstoff skal gjennomføres i samsvar med reglene for statsstøtte i TEUV. 

6. Nasjonale politiske rammer skal være i tråd med gjeldende unionsregelverk for miljøvern og klimabeskyttelse. 

7. Medlemsstatene skal innen 18. november 2016 informere Kommisjonen om sine nasjonale politiske rammer. 

8. På grunnlag av de nasjonale politiske rammene skal Kommisjonen offentliggjøre og regelmessig ajourføre opplysninger 

om de nasjonale målene og delmålene som hver medlemsstat har framlagt når det gjelder 

—  antall offentlig tilgjengelige ladepunkter, 

— LNG-fyllestasjoner i sjøhavner og innlandshavner, 

— offentlig tilgjengelige LNG-fyllestasjoner for motorvogner, 

— offentlig tilgjengelige CNG-fyllestasjoner for motorvogner. 

Dersom det er relevant skal også opplysninger om følgende offentliggjøres: 

— Offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for hydrogen. 

— Infrastruktur for landstrømforsyning i sjøhavner og innlandshavner. 

— Infrastruktur for strømforsyning til fly som står i ro. 

9. Kommisjonen skal bistå medlemsstatene med rapporteringen om de nasjonale politiske rammene ved hjelp av retnings-

linjene nevnt i artikkel 10 nr. 4, vurdere sammenhengen mellom de nasjonale politiske rammene på unionsplan og bistå 

medlemsstatene i samarbeidsprosessen nevnt i nr. 4 i denne artikkel.  
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Artikkel 4 

Strømforsyning til transport 

1. Medlemsstatene skal ved hjelp av sine nasjonale politiske rammer sikre at det innen 31. desember 2020 etableres et 

passende antall offentlig tilgjengelige ladepunkter for å sikre at elektriske kjøretøyer kan kjøres i hvert fall i tettbygde områder i 

byer/forsteder og i andre tett befolkede områder, og eventuelt innenfor nett som fastsettes av medlemsstatene. Antallet slike 

ladepunkter skal fastsettes idet det tas hensyn til blant annet antall elektriske kjøretøyer som anslås å være registrert ved 

utgangen av 2020, som angitt i de nasjonale politiske rammene samt til beste praksis og anbefalinger fra Kommisjonen. Dersom 

det er relevant, skal det tas hensyn til særlige behov knyttet til installasjon av offentlig tilgjengelige ladepunkter ved stasjoner 

for offentlig transport. 

2. Kommisjonen skal vurdere anvendelsen av kravene i nr. 1 og eventuelt framlegge et forslag til endring av dette direktiv, 

idet det tas hensyn til utviklingen av markedet for elektriske kjøretøyer, for å sikre at det innen 31. desember 2025 etableres 

ytterligere offentlig tilgjengelige ladepunkter i hver medlemsstat, i hvert fall i TEN-T-hovednettet, i tettbygde områder i 

byer/forsteder og i andre tett befolkede områder. 

3. Medlemsstatene skal også treffe tiltak innenfor sine nasjonale politiske rammer for å oppmuntre til og lette utbygging av 

ladepunkter som ikke er offentlig tilgjengelige. 

4. Medlemsstatene skal sikre at normalladepunkter for elektriske kjøretøyer, unntatt trådløse eller induktive enheter, som tas 

i bruk eller fornyes fra og med 18. november 2017, minst oppfyller de tekniske spesifikasjonene fastsatt i nr. 1.1 i vedlegg II 

samt de særlige sikkerhetskrav som gjelder på nasjonalt plan. 

Medlemsstatene skal sikre at hurtigladepunkter for elektriske kjøretøyer, unntatt trådløse eller induktive enheter, som tas i bruk 

eller fornyes fra og med 18. november 2017, minst oppfyller de tekniske spesifikasjonene fastsatt i nr. 1.2 i vedlegg II. 

5. Medlemsstatene skal sikre at behovet for landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier og sjøgående skip i 

sjøhavner og innlandshavner blir vurdert i forbindelse med sine nasjonale politiske rammer. Installasjon av slik landstrøm-

forsyning skal prioriteres i havner i TEN-T-hovednettet og i andre havner, og skal skje innen 31. desember 2025, med mindre 

det ikke er etterspørsel og kostnadene ikke står i forhold til fordelene, herunder miljøfordelene. 

6. Medlemsstatene skal sikre at anlegg for landstrømforsyning til sjøtransport som tas i bruk eller fornyes fra og med 

18. november 2017, oppfyller de tekniske spesifikasjonene fastsatt i nr. 1.7 i vedlegg II. 

7. Ved lading av elektriske kjøretøyer ved offentlig tilgjengelige ladepunkter skal det, dersom det er teknisk mulig og 

økonomisk rimelig, gjøres bruk av intelligente målesystemer som definert i artikkel 2 nr. 28 i direktiv 2012/27/EU og som skal 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 9 nr. 2 i nevnte direktiv. 

8. Medlemsstatene skal sikre at driftsansvarlige for offentlig tilgjengelige ladepunkter står fritt til å kjøpe elektrisitet fra alle 

elektrisitetsleverandører i Unionen, med forbehold for leverandørens samtykke. Driftsansvarlige for ladepunkter skal kunne 

tilby ladetjenester for elektriske kjøretøyer til kunder i henhold til avtale, herunder i andre tjenesteyteres navn og på andre 

tjenesteyteres vegne. 

9. Alle offentlig tilgjengelige ladepunkter skal også gi brukere av elektriske kjøretøyer mulighet til å lade ved behov uten å 

måtte inngå en avtale med vedkommende elektrisitetsleverandør eller driftsansvarlige. 

10. Medlemsstatene skal sikre at prisene som kreves av driftsansvarlige for ladepunkter, er rimelige, er lett og tydelig 

sammenlignbare, er oversiktlige og ikke innebærer forskjellsbehandling. 

11. Medlemsstatene skal sikre a driftsansvarlige for distribusjonsnett samarbeider, uten forskjellsbehandling, med enhver 

person som etablerer eller driver offentlig tilgjengelige ladepunkter. 

12. Medlemsstatene skal sikre at det i henhold til den rettslige rammen er mulig å inngå avtale om strømforsyning til et 

ladepunkt med andre leverandører enn enheten som forsyner elektrisitet til husholdningen eller eiendommen der ladepunktet 

befinner seg.  
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13. Uten at det berører forordning (EU) nr. 1025/2012 skal Unionen gjennom egnede standardiseringsorganisasjoner 

videreføre utviklingen av europeiske standarder som inneholder detaljerte tekniske spesifikasjoner for trådløse ladepunkter og 

batteribytte i motorvogner samt for ladepunkter for motorvogner i gruppe L og elektriske busser. 

14. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 8 for å 

a)  supplere denne artikkel og nr. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 og 1.8 i vedlegg II for å kreve at infrastrukturen som skal bygges ut eller 

fornyes, oppfyller de tekniske spesifikasjonene i de europeiske standardene som skal utarbeides i henhold til nr. 13 i denne 

artikkel, når vedkommende europeiske standardiseringsorganisasjoner har anbefalt bare én teknisk løsning med tekniske 

spesifikasjoner som beskrevet i en relevant europeisk standard, 

b)  ajourføre henvisningene til standardene nevnt i de tekniske spesifikasjonene fastsatt i nr. 1 i vedlegg II dersom disse 

standardene blir erstattet med nye utgaver vedtatt av de relevante standardiseringsorganisasjoner. 

Det er særlig viktig at Kommisjonen følger sin vanlige praksis og holder samråd med eksperter, herunder eksperter fra 

medlemsstatene, før den vedtar disse delegerte rettsaktene. 

I de delegerte rettsaktene skal det fastsettes overgangsperioder på minst 24 måneder før de tekniske spesifikasjonene de 

inneholder, eller endringer, blir bindende for infrastrukturen som skal bygges ut eller fornyes. 

Artikkel 5 

Hydrogenforsyning til veitransport 

1. Medlemsstater som beslutter å inkludere offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for hydrogen i sine nasjonale politiske 

rammer, skal innen 31. desember 2025 sikre at det finnes et passende antall slike stasjoner, for å sikre at hydrogendrevne 

motorvogner, herunder kjøretøyer som bruker brenselcelle, kan kjøres innenfor nett som fastsettes av medlemsstatene, herunder 

eventuelt forbindelser over landegrensene. 

2. Medlemsstatene skal sikre at offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for hydrogen som bygges ut eller fornyes fra og med 

18. november 2017, oppfyller de tekniske spesifikasjonene fastsatt i nr. 2 i vedlegg II. 

3. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 8 for å ajourføre henvisningene til 

standardene nevnt i de tekniske spesifikasjonene fastsatt i nr. 2 i vedlegg II dersom disse standardene blir erstattet med nye 

utgaver vedtatt av de relevante standardiseringsorganisasjoner. 

Det er særlig viktig at Kommisjonen følger sin vanlige praksis og holder samråd med eksperter, herunder eksperter fra 

medlemsstatene, før den vedtar disse delegerte rettsaktene. 

I de delegerte rettsaktene skal det fastsettes overgangsperioder på minst 24 måneder før de tekniske spesifikasjonene de 

inneholder, eller endringer, blir bindende for infrastrukturen som skal bygges ut eller fornyes. 

Artikkel 6 

Naturgassforsyning til transport 

1. Medlemsstatene skal ved hjelp av sine nasjonale politiske rammer sikre at det innen 31. desember 2025 etableres et 

passende antall LNG-fyllestasjoner i sjøhavner, slik at fartøyer for fart på innlands vannveier eller sjøgående skip som drives 

med LNG, kan seiles i hele TEN-T-hovednettet. Medlemsstatene skal samarbeide med nabomedlemsstater når det er nødvendig 

for å sikre at TEN-T-hovednettet har tilstrekkelig dekning. 

2. Medlemsstatene skal ved hjelp av sine nasjonale politiske rammer sikre at det innen 31. desember 2030 etableres et 

passende antall LNG-fyllestasjoner i innlandshavner, slik at fartøyer for fart på innlands vannveier eller sjøgående skip som 

drives med LNG, kan seiles i hele TEN-T-hovednettet. Medlemsstatene skal samarbeide med nabomedlemsstater når det er 

nødvendig for å sikre at TEN-T-hovednettet har tilstrekkelig dekning.  
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3. Medlemsstatene skal i sine nasjonale politiske rammer utpeke de sjøhavner og innlandshavner som skal ha LNG-

fyllestasjoner som nevnt i nr. 1 og 2, idet det også tas hensyn til markedets faktiske behov. 

4. Medlemsstatene skal ved hjelp av sine nasjonale politiske rammer sikre at det innen 31. desember 2025 er etablert et 

passende antall offentlig tilgjengelige LNG-fyllestasjoner, i det minste i det eksisterende TEN-T-hovednettet, for å sikre at 

tunge nyttekjøretøyer som drives med LNG, kan kjøres i hele Unionen, der det er etterspørsel, med mindre kostnadene ikke står 

i forhold til fordelene, herunder miljøfordelene. 

5. Kommisjonen skal vurdere anvendelsen av kravet i nr. 4 og eventuelt innen 31. desember 2027 framlegge et forslag til 

endring av dette direktiv, idet det tas hensyn til markedet for tunge nyttekjøretøyer drevet med LNG, for å sikre at det etableres 

et passende antall offentlig tilgjengelige LNG-fyllestasjoner i hver medlemsstat. 

6. Medlemsstatene skal sikre at det finnes et egnet distribusjonssystem for LNG på deres territorium, herunder lasteanlegg 

for LNG-tankkjøretøyer, med henblikk på å forsyne fyllestasjonene nevnt i nr. 1, 2 og 4. Som unntak kan nabomedlemsstater 

innenfor rammen av sine nasjonale politiske rammer danne et fellesskap for å oppfylle dette kravet. Opprettelser av fellesskap 

skal omfattes av medlemsstatenes rapporteringsplikt i henhold til dette direktiv. 

7. Medlemsstatene skal ved hjelp av sine nasjonale politiske rammer sikre at det innen 31. desember 2010 er etablert et 

passende antall offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for CNG for å sikre, i tråd med artikkel 3 nr. 1 sjette strekpunkt, at 

motorvogner som drives med CNG, kan kjøres i tettbygde områder i byer/forsteder og i andre tett befolkede områder, og 

eventuelt innenfor nett som fastsettes av medlemsstatene. 

8. Medlemsstatene skal ved hjelp av sine nasjonale politiske rammer sikre at det innen 31. desember 2025 er etablert et 

passende antall offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for CNG, i det minste i det eksisterende TEN-T-hovednettet, for å sikre at 

motorvogner som drives med CNG, kan kjøres i hele Unionen. 

9. Medlemsstatene skal sikre at offentlig tilgjengelige CNG-fyllestasjoner som er etablert eller fornyet per 18. november 2017, 

oppfyller de tekniske spesifikasjonene fastsatt i nr. 3.4 i vedlegg II. 

10. Uten at det berører forordning (EU) nr. 1025/2012 skal Unionen videreføre relevante europeiske eller internasjonale 

standardiseringsorganisasjoners utvikling av standarder, herunder detaljerte tekniske spesifikasjoner, for 

a)  LNG-fyllestasjoner for sjøtransport og for fart på innlands vannveier, 

b)  fyllestasjoner for motorvogner som drives med LNG og CNG. 

11. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 8 for å 

a)  supplere denne artikkel og nr. 3.1, 3.2, og 3.4 i vedlegg II for å stille krav om at infrastrukturen som skal bygges ut eller 

fornyes, oppfyller de tekniske spesifikasjonene i standardene som skal utarbeides i henhold til nr. 10 bokstav a) og b) i 

denne artikkel når vedkommende europeiske standardiseringsorganisasjoner har anbefalt bare én teknisk løsning med 

tekniske spesifikasjoner i henhold til beskrivelsen i en relevant europeisk standard, som i gitte tilfeller er forenlige med 

relevante internasjonale standarder, 

b)  ajourføre henvisningene til standardene nevnt i de tekniske spesifikasjonene som er fastsatt eller som skal fastsettes i nr. 3 i 

vedlegg II, dersom disse standardene kommer i nye utgave, vedtatt av vedkommende europeiske eller internasjonale 

standardiseringsorganisasjoner. 

Det er særlig viktig at Kommisjonen følger sin vanlige praksis og holder samråd med eksperter, herunder eksperter fra 

medlemsstatene, før den vedtar disse delegerte rettsaktene. 

I de delegerte rettsaktene skal det fastsettes overgangsperioder på minst 24 måneder før de tekniske spesifikasjonene de 

inneholder, eller endringer, blir bindende for infrastrukturen som skal bygges ut eller fornyes.  
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12. I mangel av en standard som inneholder detaljerte tekniske spesifikasjoner for LNG-fyllestasjoner for sjøtransport og fart 

på innlands vannveier, nevnt i nr. 10 bokstav a), og særlig i mangel av slike spesifikasjoner for bunkring av LNG, skal 

Kommisjonen, idet det tas hensyn til løpende arbeidet i IMO, CCNR, Donaukommisjonen og andre relevante internasjonale 

fora, gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 8 for å fastsette 

—  krav til grensesnitt for bunkring av LNG i forbindelse med sjøtransport og fart på innlands vannveier, 

— krav knyttet til sikkerhetsaspekter ved lagring på land og bunkring av LNG i forbindelse med sjøtransport og fart på 

innlands vannveier. 

Det er særlig viktig at Kommisjonen følger sin vanlige praksis og holder samråd med relevante grupper av eksperter innen 

sjøtransport og fart på innlands vannveier, herunder eksperter fra nasjonale sjøfartsmyndigheter eller myndigheter for fart på 

innlands vannveier, før den vedtar disse delegerte rettsaktene. 

Artikkel 7 

Brukerinformasjon 

1. Uten at det berører direktiv 2009/30/EF skal medlemsstatene sikre at det finnes relevant, sammenhengende og klar 

informasjon om de motorvogner som regelmessig kan fylles med de ulike drivstoffene som bringes i omsetning, eller lades ved 

ladepunkter. Slik informasjon skal gjøres tilgjengelig i motorvognhåndbøker, på fyllestasjoner og ved ladepunkter, i 

motorvogner og hos forhandlere av motorvogner på deres territorium. Dette kravet får anvendelse på alle motorvogner, og 

håndbøkene for disse, som bringes i omsetning etter 18. november 2016. 

2. Framleggingen av informasjonen nevnt i nr. 1 skal bygge på merkingsbestemmelsene om drivstoffets overholdelse av de 

europeiske standardiseringsorganisasjonenes standarder om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner for drivstoff. Dersom slike 

standarder omfatter et grafisk utrykk, herunder et system for fargekoding, skal det grafiske uttrykket være enkelt og lett å forstå, 

og det skal være plassert på en lett synlig måte 

a)  på de tilhørende pumper og deres dyser på alle fyllestasjoner fra datoen da drivstoffet bringes i omsetning, 

b)  på eller i umiddelbar nærhet av påfyllingslokket til drivstofftanken på alle motorvogner som er anbefalt for og forenlig med 

det aktuelle drivstoffet, og i håndbøkene for motorvogner, når slik motorvogner bringes i omsetning etter 18. november 2016. 

3. Når prisen på drivstoff vises på en fyllestasjon, særlig for naturgass og hydrogen, skal de enhetsprisene i relevante tilfeller 

for informasjonsformål kunne sammenlignes. Informasjonen skal presenteres på en måte som ikke villeder eller forvirrer 

brukeren. 

For å øke forbrukernes kjennskap til og sørge for åpenhet om drivstoffpriser på en sammenhengende måte i hele Unionen skal 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta, gjennom gjennomføringsrettsakter, en felles metode for sammenligning av enhetspriser 

på alternativt drivstoff. 

4. Dersom standarder fra europeiske standardiseringsorganisasjoner som fastsetter tekniske spesifikasjoner for drivstoff, ikke 

omfatter bestemmelser om merking av overholdelse av nevnte standarder, dersom bestemmelsene om merking ikke viser til et 

grafisk uttrykk, herunder systemer for fargekoding, eller dersom bestemmelsene om merking ikke er hensiktsmessige for å nå 

målene for dette direktiv, kan Kommisjonen, med sikte på en ensartet gjennomføring av nr. 1 og 2, gi europeiske standardise-

ringsorganisasjoner mandat til å utarbeide spesifikasjoner for merking for forenlighet, eller vedta gjennomføringsrettsakter om 

fastsettelse av grafisk uttrykk, herunder et system for fargekoding, for forenlighet for drivstoff som er brakt i omsetning på 

unionsmarkedet og som etter Kommisjonens vurdering når 1 % av det samlede salgsvolumet i mer enn én medlemsstat. 

5. Dersom bestemmelser om merking i de respektive standarder fra europeiske standardiseringsorganisasjoner blir ajourført, 

dersom det vedtas gjennomføringsrettsakter om merking eller dersom det om nødvendig utarbeides nye standarder for 

alternativt drivstoff av europeiske standardiseringsorganisasjoner, skal tilsvarende krav til merking få anvendelse på alle fylle-

stasjoner og ladepunkter samt motorvogner som er registrert på en medlemsstats territorium fra og med 24 måneder etter den 

respektive ajourføring eller vedtakelse. 

6. Gjennomføringsrettsaktene nevnt i denne artikkel skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 9 nr. 2.  
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7. Medlemsstatene skal sikre at opplysninger som angir den geografiske beliggenheten til offentlig tilgjengelige fylle-

stasjoner og ladepunkter for alternativt drivstoff som omfattes av dette direktiv, når slike opplysninger foreligger, er tilgjengelig 

på et åpent og ikke-diskriminerende grunnlag for alle brukere. For ladepunkter kan slike opplysninger, når de foreligger, 

omfatte informasjon i sanntid om tilgjengelighet samt historisk informasjon og informasjon i sanntid om lading. 

Artikkel 8 

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 4, 5 og 6 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

17. november 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om delegeringen av myndighet senest ni måneder før utløpet av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 4, 5 og 6 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

virkning dagen etter at beslutningen er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. 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 4, 5 og 6 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og 

Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke vil gjøre 

innsigelse. Fristen forlenges med tre måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 9 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteen ikke avgir 

uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) 

nr. 182/2011 får anvendelse. 

3. Dersom komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig framgangsmåte, skal framgangsmåten avsluttes uten resultat 

dersom komitélederen beslutter det eller et simpelt flertall av komitémedlemmene anmoder om det innen fristen for å avgi 

uttalelse. 

Artikkel 10 

Rapportering og gjennomgåelse 

1. Hver medlemsstat skal innen 18. november 2019 og deretter hvert tredje år, framlegge for Kommisjonen en rapport om 

gjennomføringen av sine nasjonale politiske rammer. Disse rapportene skal omfatte informasjonen angitt i vedlegg I og skal 

eventuelt inneholde en relevant begrunnelse når det gjelder i hvilken grad de nasjonale delmålene og overordnede mål nevnt i 

artikkel 3 nr. 1 er oppnådd.  
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2. Kommisjonen skal innen 18. november 2017 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om vurderingen av de 

nasjonale politiske rammer og deres sammenheng på unionsplan, herunder en vurdering av i hvilken grad de nasjonale 

delmålene og overordnede mål nevnt i artikkel 3 nr. 1 er oppnådd. 

3. Kommisjonen skal hvert tredje år framlegge en rapport om anvendelsen av dette direktiv for Europaparlamentet og Rådet, 

med virkning fra 18. november 2020. 

Kommisjonens rapport skal inneholde følgende opplysninger: 

— En vurdering av tiltakene truffet av medlemsstatene. 

— En vurdering av dette direktivs virkninger på utviklingen av markedet med hensyn til infrastrukturen for alternativt drivstoff 

og dets bidrag til markedet for alternativt drivstoff samt dets virkning på økonomien og miljøet. 

— Informasjon om tekniske framskritt og utviklingen av markedet når det gjelder alternativt drivstoff i transportsektoren og av 

relevant infrastruktur som omfattes av dette direktiv, og av eventuelt annet alternativt drivstoff. 

Kommisjonen kan gi eksempler på beste praksis og gi hensiktsmessige anbefalinger. 

Kommisjonens rapport skal også inneholde en vurdering av de krav og frister som er fastsatt i dette direktiv med hensyn til 

bygging av infrastruktur og gjennomføring av spesifikasjoner, idet det tas hensyn til den tekniske og økonomiske utvikling samt 

markedsutviklingen for hvert enkelt alternativt drivstoff, eventuelt ledsaget av et forslag til regelverk. 

4. Kommisjonen skal vedta retningslinjer for medlemsstatenes rapportering av opplysningene angitt i vedlegg I. 

5. Kommisjonen skal innen 31. desember 2020 gjennomgå gjennomføringen av dette direktiv og eventuelt framlegge forslag 

til endring av det ved å fastsette nye felles tekniske spesifikasjoner for infrastrukturen for alternativt drivstoff som omfattes av 

virkeområdet for dette direktiv. 

6. Kommisjonen skal innen 31. desember 2018, dersom den anser det hensiktsmessig, vedta en handlingsplan for gjennom-

føringen av strategien angitt i kommisjonsmeldingen med tittelen «Miljøvennlig energi for transport: En europeisk strategi for 

alternativt drivstoff» for å oppnå så utstrakt bruk av alternativt drivstoff til transport som mulig, samtidig som det sikres 

teknologisk nøytralitet, og for å fremme bærekraftig elektrisk basert transport i hele Unionen. For dette formål kan Kommi-

sjonen ta hensyn til individuelle markedsbehov og utviklingen i medlemsstatene. 

Artikkel 11 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 18. november 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

2. 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. 

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 13 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 22. oktober 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ B. DELLA VEDOVA 

 President Formann 

 ______   
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VEDLEGG I 

RAPPORT 

Rapporten skal inneholde en beskrivelse av de tiltak som en medlemsstat har truffet for å støtte utbyggingen av en infrastruktur 

for alternativt drivstoff. Rapporten skal minst inneholde følgende opplysninger: 

1. Rettslige tiltak 

Informasjon om rettslige tiltak, som kan bestå av lover eller forskrifter som støtter utbyggingen av en infrastruktur for 

alternativt drivstoff, for eksempel byggetillatelser, tillatelser knyttet til bygging av parkeringsanlegg, sertifisering av 

foretaks miljøprestasjon og konsesjoner for fyllestasjoner. 

2. Politiske tiltak til støtte for gjennomføringen av de nasjonale politiske rammer 

Informasjon om disse tiltakene skal omfatte følgende opplysninger: 

— Direkte stimuleringstiltak for kjøp av transportmidler som benytter alternativt drivstoff, eller for utbygging av 

infrastrukturen. 

— Mulighet for skattemessig oppmuntring for å fremme transportmidler som benytter alternativt drivstoff, og den 

relevante infrastruktur. 

— Bruk av offentlige innkjøp til støtte for alternativt drivstoff, herunder felles innkjøp. 

— Ikke-økonomiske stimuleringstiltak på etterspørselssiden, for eksempel fortrinnsrett til begrensede områder, parkerings-

politikk og egne kjørefelter. 

— Vurdering av behovet for fyllestasjoner for fornybart jetdrivstoff i lufthavner innenfor TEN-T-hovednettet. 

— Teknisk(e) og administrativ(e) framgangsmåter og regelverk med hensyn til tillatelse til levering av alternativt drivstoff, 

for å lette tillatelsesprosessen. 

3. Støtte til utbygging og produksjon 

Årlige offentlige budsjettmidler til utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff, inndelt etter alternativt drivstoff og 

transportmåte (vei, jernbane, vann og luft). 

Årlige offentlige budsjettmidler til støtte for anlegg som produserer teknologi på området alternativt drivstoff, inndelt etter 

alternativt drivstoff og transportmåte. 

Vurdering av eventuelle særlige behov i løpet av den innledende fasen i utbyggingen av infrastrukturen for alternativt 

drivstoff. 

4. Forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon 

Årlige offentlige budsjettmidler til støtte for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon på området alternativt 

drivstoff, inndelt etter drivstoff og transportmåte. 

5. Delmål og overordnede mål 

— anslag over forventet antall kjøretøyer som benytter alternativt drivstoff i 2020, 2025 og 2030, 

— i hvilken grad de nasjonale overordnede målene med hensyn til bruk av alternativt drivstoff innenfor ulike 

transportmåter (vei, jernbane, vann og luft) er oppnådd, 

— i hvilken grad de nasjonale delmålene (på årsbasis) med hensyn til utbygging av infrastrukturen for alternativt drivstoff 

for ulike transportmåter er oppnådd, 

— informasjon om metoden som er fulgt for å ta hensyn til ladeeffektiviteten til hurtigladepunkter. 

6. Utviklingen innen infrastruktur for alternativt drivstoff 

Endringer i tilbud (ytterligere kapasitet i infrastrukturen) og etterspørsel (kapasitet som faktisk brukes). 

 _____  
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VEDLEGG II 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

1. Tekniske spesifikasjoner for ladepunkter 

1.1.  Normalladepunkter for motorvogner 

 Vekselstrømbaserte normalladepunkter for elektriske kjøretøyer skal av hensyn til samvirkingsevne minst være utstyrt 

med stikkontakter eller kjøretøykoplinger av type 2 som beskrevet i EN 62196-2-standarden. Samtidig som forenlighet 

med type 2 opprettholdes kan stikkontaktene være utstyrt med innretninger som mekaniske lukkemekanismer. 

1.2.  Hurtigladepunkter for motorvogner 

 Vekselstrømbaserte hurtigladepunkter for elektriske kjøretøyer skal av hensyn til samvirkingsevne minst være utstyrt med 

koplinger av type 2 som beskrevet i EN 62196-2-standarden. 

 Likestrømbaserte hurtigladepunkter for elektriske kjøretøyer skal av hensyn til samvirkingsevne minst være utstyrt med 

koplinger til det kombinerte ladesystemet «Combo 2» som beskrevet i EN 62196-3-standarden. 

1.3.  Trådløse ladepunkter for motorvogner 

1.4.  Batteribytte for motorvogner 

1.5.  Ladepunkter for motorvogner i gruppe L 

1.6.  Ladepunkter for elektriske busser 

1.7.  Landstrømforsyning til sjøgående skip 

 Landstrømforsyning til sjøgående skip, herunder konstruksjon, installasjon og testing av systemer, skal oppfylle de 

tekniske spesifikasjonene i IEC/ISO/IEEE 80005-1-standarden. 

1.8.  Landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier 

2. Tekniske spesifikasjoner for hydrogenfyllestasjoner for motorvogner 

2.1.  Utendørs fyllestasjoner for hydrogen som leverer gassformig hydrogen til bruk som drivstoff i motorvogner, skal oppfylle 

de tekniske spesifikasjonene i ISO/TS 20100 for fylling av gassformig hydrogen. 

2.2.  Renhetsgraden til hydrogenet som leveres av fyllestasjonene for hydrogen, skal oppfylle de tekniske spesifikasjonene i 

ISO 14687-2-standarden. 

2.3.  Fyllestasjoner for hydrogen skal benytte fyllingsalgoritmer og -utstyr som oppfyller ISO/TS 20100-standarden for fylling 

av gassformig hydrogen. 

2.4.  Koplinger for fylling av motorvogner med gassformig hydrogen skal oppfylle ISO 17268-standarden for koplingsinn-

retninger på motorvogner for fylling av gassformig hydrogen. 

3. Tekniske spesifikasjoner for fyllestasjoner for naturgass 

3.1.  Tekniske spesifikasjoner for LNG-fyllestasjoner for fartøyer for fart på innlands vannveier eller sjøgående fartøyer 

3.2.  Tekniske spesifikasjoner for LNG-fyllestasjoner for motorvogner 

3.3.  Tekniske spesifikasjoner for CNG-koplinger og -beholdere 

 CNG-koplinger og-beholdere skal være i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 110 (som viser til ISO 14469, del I og II). 

3.4.  Tekniske spesifikasjoner for CNG-fyllestasjoner for motorvogner. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/695 

av 7. april 2017 

om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/68/EF om innlands transport av farlig gods 

[meddelt under nummer K(2017) 2198](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig 

gods(1), særlig artikkel 6 nr. 2 og 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Avsnitt I.3 i vedlegg I og avsnitt II.3 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF inneholder lister over nasjonale unntak som 

åpner mulighet for å ta hensyn til særlige nasjonale forhold. Visse medlemsstater har anmodet om flere nye nasjonale 

unntak og flere endringer av godkjente unntak. 

2) Disse unntakene bør godkjennes. 

3) Ettersom avsnitt I.3 i vedlegg I og avsnitt II.3 i vedlegg II derfor må endres, er det av klarhetshensyn hensiktsmessig at 

de erstattes i sin helhet. 

4) Direktiv 2008/68/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods nedsatt ved 

direktiv 2008/68/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene oppført i vedlegget gis adgang til å gjennomføre unntakene som er angitt i vedlegget med hensyn til transport 

av farlig gods på deres territorium. 

Unntakene skal anvendes uten forskjellsbehandling. 

Artikkel 2 

Avsnitt I.3 i vedlegg I og avsnitt II.3 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101 av 13.4.2017, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 44. 

(1) EUT L 260 av 30.9. 2008, s. 13. 

2020/EØS/40/38 
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Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 7. april 2017. 

 For Kommisjonen 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til direktiv 2008/68/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I skal avsnitt I.3. lyde: 

«I.3. Nasjonale unntak 

Unntak for medlemsstatene for transport av farlig gods på deres territorium på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

Nummerering av unntakene: RO-a/bi/bii-MS-nn 

RO = vei 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = forkortelse for medlemsstat 

nn = løpenummer 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/68/EF 

AT Østerrike 

RO-a-AT-1 

Gjelder: Små mengder i alle klasser unntatt 1, 6.2 og 7. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transport av farlig gods emballert i små mengder. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Opptil 30 kg eller liter farlig gods som ikke tilhører transportkategori 0 eller 1, i innvendig 

emballasje for begrensede mengder, i emballasje i samsvar med ADR eller i form av solide gjenstander kan emballeres 

sammen i X-prøvde kasser. 

Sluttbrukere kan hente dem fra og bringe dem tilbake til butikken, og detaljister kan transportere dem til sluttbrukere eller 

mellom sine egne butikker. 

Per transportenhet kan det transporteres høyst 333 kg eller liter innenfor en radius på 100 km. 

Kassene skal være merket på en ensartet måte og ledsages av et forenklet transportdokument. 

Noen få bestemmelser om lasting og håndtering får anvendelse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: — 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2022 

BE Belgia 

RO–a–BE–1 

Gjelder: Klasse 1 — små mengder.  
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Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: I 1.1.3.6 begrenses mengden sprengstoff som kan transporteres i et vanlig kjøretøy, til 

20 kg. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Operatører av lagre som ligger langt fra leverandørene, kan få tillatelse til å transportere 

høyst 25 kg dynamitt eller kraftig sprengstoff og 300 fenghetter i vanlige motorvogner, på vilkår fastsatt av sprengstoff-

tjenesten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. 

Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO–a–BE–2 

Gjelder: Transport av ikke-rengjorte, tomme beholdere som har inneholdt produkter av forskjellige klasser. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Angivelse i transportdokumentet: «ikke-rengjorte, tomme beholdere som har inneholdt 

produkter av forskjellige klasser». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dérogation 6-97. 

Kommentarer: Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 21 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO–a–BE–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–UK–4. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO–a–BE–4 

Gjelder: unntak fra alle ADR-kravene til nasjonal transport av høyst 1 000 brukte ioniske røykdetektorer fra private 

husholdninger til behandlingsanlegget i Belgia, via returpunktene som er planlagt i scenarioet for selektiv innsamling av 

røykdetektorer. 

Referanse til ADR: alle krav. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ioniske røykdetektorer til privat bruk er ikke underlagt lovfestet kontroll fra et radiologisk 

synspunkt når røykdetektoren er av en godkjent type. Transporten av disse røykdetektorene til sluttbrukeren er også unntatt 

fra ADR-kravene. (Se 2.2.7.1.2 bokstav d)). 

I direktiv 2002/96/EF (om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) kreves selektiv innsamling av brukte røykdetektorer for 

behandling av kretskortene og, for ioniske røykdetektorer, for å fjerne radioaktive stoffer. For å gjøre denne selektive 

innsamlingen mulig er det utviklet et mulig scenario for å oppmuntre private husholdninger til å bringe sine brukte 

røykdetektorer til et returpunkt, hvorfra disse røykdetektorene kan sendes til et behandlingsanlegg, noen ganger via et andre 

returpunkt eller et midlertidig lagringssted.  
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På returpunktene vil det stilles til rådighet metallemballasje med en kapasitet på høyst 1 000 røykdetektorer. Fra disse 

punktene kan én slik emballasje med røykdetektorer transporteres sammen med annet avfall til et midlertidig lagringssted 

eller til behandlingsanlegget. Emballasjen vil merkes med ordet «røykdetektor». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: scenario for selektiv innsamling av røykdetektorer omfattes av vilkårene for 

fjerning av godkjente instrumenter fastsatt i artikkel 3.1.d.2 i kongelig dekret av 20. juli 2001: alminnelige regler for 

strålevern. 

Kommentarer: Unntaket er nødvendig for å gjøre selektiv innsamling av brukte ioniske røykdetektorer mulig. 

Gyldig til: 30. juni 2020. 

DE Tyskland 

RO–a–DE–1 

Gjelder: Sampakking og samlasting av bildeler med klassifikasjon 1.4G med visse typer farlig gods (n4). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10 og 7.5.2.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om sampakking og samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: UN 0431 og UN 0503 kan lastes sammen med visse typer farlig gods (produkter knyttet til 

bilproduksjon) i visse mengder, som angitt i unntaket. Verdien 1 000 (jf. 1.1.3.6.4) skal ikke overskrides. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 28. 

Kommentarer: Unntaket er nødvendig for å sikre rask levering av sikkerhetsdeler til biler i tråd med lokal etterspørsel. På 

grunn av det store produktsortimentet lagerføres produktene som oftest ikke hos lokale verksteder. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–DE–2 

Gjelder: Unntak fra kravet om å medbringe et transportdokument og en transportørerklæring for visse mengder farlig gods 

som definert i 1.1.3.6 (n1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1 og 5.4.1.1.6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Innhold i transportdokumentet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: For alle klasser unntatt klasse 7: Det kreves ikke et transportdokument dersom mengden 

varer som transporteres, ikke overstiger mengdene angitt i 1.1.3.6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 18. 

Kommentarer: Opplysningene som framgår av merkingen av emballasjen, anses som tilstrekkelig for nasjonal transport, 

ettersom et transportdokument ikke alltid er hensiktsmessig ved lokal distribusjon. 

Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 22 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

Gyldig til: 30. juni 2021.  
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RO–a–DE–3 

Gjelder: Transport av målestandarder og drivstoffpumper (tomme, ikke-rengjorte). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Bestemmelser om UN-nummer 1202, 1203 og 1223. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Emballasje, merking, dokumenter, transport- og håndteringsveiledninger samt veiled-

ninger for kjøretøyets mannskap. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Angivelse av gjeldende forskrifter og tilleggsbestemmelser om anvendelse av unntaket opptil 

1 000 l: som tilsvarer tom, ikke-rengjort emballasje; over 1 000 l: Overholdelse av visse forskrifter for tanker; bare 

transport av tom, ikke-rengjort emballasje. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 24. 

Kommentarer: Liste nr. 7, 38, 38a. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–DE–5 

Gjelder: Sampakking tillatt. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Sampakking ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til sampakking av gjenstander i klasse 1.4S (patroner til 

små våpen), aerosoler (klasse 2) og rengjørings- og behandlingsmaterialer i klasse 3 og 6.1 (UN-numre angitt) i form av sett 

som selges sampakket i emballasjegruppe II i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 21. 

Kommentarer: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

DK Danmark 

RO–a–DK–2 

Gjelder: Veitransport av emballasje som inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, og emballasje som inneholder fenghetter, i 

det samme kjøretøyet. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om sampakking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: ADR-reglene skal overholdes ved veitransport av farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse. nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods 

§ 4, stk. l. 

Kommentarer: Det er et praktisk begrunnet behov for å kunne pakke eksplosjonsfarlige stoffer sammen med fenghetter på 

samme kjøretøy når slike varer transporteres fra lagringsstedet til arbeidsplassen og tilbake igjen.  
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Når den danske lovgivningen om transport av farlig gods endres, vil danske myndigheter tillate slik transport på følgende 

vilkår: 

1. Transporten kan inneholde høyst 25 kg eksplosjonsfarlige stoffer i gruppe D. 

2. Transporten kan inneholde høyst 200 fenghetter i gruppe B. 

3. Fenghetter og eksplosjonsfarlige stoffer skal pakkes hver for seg i FN-godkjent emballasje i samsvar med reglene i 

direktiv 2000/61/EF om endring av direktiv 94/55/EF. 

4. Avstanden mellom emballasjer som inneholder fenghetter, og emballasjer som inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, 

skal være minst 1 meter. Denne avstanden skal overholdes selv om kjøretøyet plutselig bråbremser. Emballasjer som 

inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, og emballasjer som inneholder fenghetter, skal lastes slik at de raskt kan fjernes 

fra kjøretøyet. 

5. Alle andre regler for veitransport av farlig gods skal overholdes. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–DK–3 

Gjelder: Veitransport av emballasjer og gjenstander som inneholder avfall fra eller rester av farlig gods av visse klasser fra 

husholdninger og foretak, med sikte på sluttbehandling. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Delene og kapitlene 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 og 8.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifiseringsbestemmelser, særlige bestemmelser, emballeringsbestemmelser, fram-

gangsmåter for forsendelse, krav til utforming og prøving av emballasje, alminnelige krav til transportenheter og utstyr om 

bord samt opplæringskrav. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Innvendig emballasje og gjenstander som inneholder avfall fra eller rester av farlig gods i 

visse klasser innsamlet fra private husholdninger eller foretak med henblikk på sluttbehandling, kan emballeres sammen i 

visse ytre emballasjer og/eller samleemballasjer og transporteres etter framgangsmåter for spesialforsendelse, herunder 

særlige emballerings- og merkingsbegrensninger. Mengden farlig gods per innvendig emballasje, per ytre emballasje 

og/eller per transportenhet er begrenset. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, 

stk. 3. 

Kommentarer: Avfallshåndterere kan ikke anvende alle bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF når 

avfall med rester av farlig gods er innsamlet fra private husholdninger og foretak med henblikk på sluttbehandling. Avfallet 

befinner seg vanligvis i emballasje som er solgt i detaljhandel. 

Gyldig til: 1. januar 2019. 

FI Finland 

RO-a-FI-1 

Gjelder: Transport av farlig gods i visse mengder i busser. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF, artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1, 4 og 5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak, bestemmelser om emballering, merking og dokumentasjon.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: 

Små mengder nærmere angitt farlig gods kan transporteres som gods i busser med passasjerer, forutsatt at den samlede 

mengden ikke overstiger 200 kilo. En privatperson kan transportere farlig gods nevnt i avsnitt 1.1.3 i en buss dersom de 

aktuelle varene er emballert for detaljsalg og beregnet på personlig bruk. Den samlede mengden brannfarlige væsker i 

beholdere som kan etterfylles, skal ikke overstige 5 liter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig gods og regjeringsdekret om veitransport av farlig 

gods (194/2002). 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-FI-2 

Gjelder: Beskrivelse av tomme tanker i transportdokumentet. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF, artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 5, 5.4.1 

Innhold i vedlegget til direktivet: 

Særlige bestemmelser om transport i tankkjøretøyer eller transportenheter med mer enn én drivstofftank. 

Innhold i nasjonal lovgivning: 

Ved transport av tomme, ikke-rengjorte tankkjøretøyer eller transportenheter med én eller flere drivstofftanker som er 

merket i samsvar med 5.3.2.1.3, kan det sist transporterte stoffet som angis i transportdokumentet, være stoffet med det 

laveste flammepunktet. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig gods. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-FI-3 

Gjelder: Merking av transportenheter for sprengstoffer. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF, artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Generelle merkingsbestemmelser om oransjefargede skilter 

Innhold i nasjonal lovgivning: 

Transportenheter som brukes til transport (vanligvis i varebiler) av små mengder sprengstoffer (største nettomasse 

1 000 kg) til steinbrudd og arbeidssteder, kan merkes foran og bak med skiltet i modell nr. 1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig gods. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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FR Frankrike 

RO–a–FR–2 

Gjelder: Transport av klinisk avfall som medfører risiko for smitte og omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i ADR til transport av klinisk avfall som innebærer risiko for smitte og 

omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route — Article 12. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–FR-5 

Gjelder: Transport av farlig gods i kjøretøyer for offentlig persontransport (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transport av passasjerer og farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til transport av annet farlig gods enn farlig gods i klasse 7 som håndbagasje i 

kjøretøyer for offentlig transport: bare bestemmelsene om emballering og merking av pakker fastsatt i 4.1, 5.2 og 3.4 får 

anvendelse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1. 

Kommentarer: Bare farlig gods til privat eller eget yrkesmessig bruk kan transporteres som håndbagasje. Pasienter med 

åndedrettsproblemer kan ha med seg bærbare gassbeholdere med nødvendig mengde for én reise. 

Gyldig til: 28. februar 2022. 

RO–a–FR–6 

Gjelder: Transport på eget ansvar av farlig gods i små mengder (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Plikt til å ha et transportdokument. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport på eget ansvar av farlig gods i små mengder som ikke er i klasse 7 og ikke 

overstiger grenseverdiene i 1.1.3.6, omfattes ikke av plikten til å ha et transportdokument som fastsatt i 5.4.1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1. 

Gyldig til: 28. februar 2022. 

RO–a–FR-7 

Gjelder: Veitransport av prøver av kjemiske stoffer, blandinger og gjenstander som inneholder farlig gods, for markeds-

tilsynsformål.  



Nr. 40/588 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser, klassifisering, særlige bestemmelser og unntak ved transport av 

farlig gods emballert i begrensede mengder, bestemmelser om bruk av emballasje og tanker, framgangsmåter for forsendelse, 

krav til produksjon av emballasje, bestemmelser om transportvilkår, håndtering, lasting og lossing, krav til transportutstyr og 

transporter, krav til konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Prøver av kjemiske stoffer, blandinger og gjenstander som inneholder farlig gods, og som 

transporteres for analyse som inngår i markedstilsynsvirksomhet, skal sampakkes. De skal oppfylle reglene for største 

mengde for innvendig emballasje avhengig av hvilken type farlig gods det gjelder. Den ytre emballasjen skal oppfylle 

kravene til kasser av hardplast (4H2, avsnitt I.1 kapittel 6.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF). Den ytre emballasjen må 

være forsynt med merkingen i avsnitt I.1 nr. 3.4.7 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF og med teksten «Prøver til analyse» 

(på fransk: «Echantillons destinés à l'analyse»). Dersom disse bestemmelsene er oppfylt, omfattes transporten ikke av 

bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux 

transports de marchandises dangereuses par voies terrestres 

Kommentarer: Unntaket i avsnitt I.1 nr. 1.1.3 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF omfatter ikke transport av prøver av farlig 

gods for analyse tatt av eller på vegne av vedkommende myndigheter. For å sikre effektivt markedstilsyn har Frankrike 

innført en framgangsmåte som bygger på systemet for begrensede mengder, for å sørge for sikker transport av prøver som 

inneholder farlig gods. Ettersom det ikke alltid er mulig å anvende bestemmelsene i tabell A, er mengdebegrensninger for 

innvendig emballasje definert på en mer operativ måte. 

Gyldig til: 1. januar 2019. 

HU Ungarn 

RO-a-HU-1 

Gjelder: Vedtakelse av RO-a-DE-2. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

Gyldig til: 30. januar 2020. 

RO-a-HU-2 

Gjelder: Vedtakelse av RO-a-UK-4. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

Gyldig til: 30. januar 2020. 

IE Irland 

RO–a–IE–1 

Gjelder: Unntak fra krav 5.4.0 i ADR til et transportdokument for transport av pesticider i ADR-klasse 3, oppført under 

2.2.3.3 som FT2-pesticider (flammepunkt under 23 °C) og ADR-klasse 6.1, oppført under 2.2.61.3 som T6-pesticider, 

væske (flammepunkt ved eller over 23 °C), dersom mengdene farlig gods som transporteres, ikke overstiger mengdene 

angitt i 1.1.3.6 i ADR.  
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Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Et transportdokument kreves ikke for transport av pesticider i ADR-klasse 3 og 6.1 dersom 

mengden farlig gods som transporteres, ikke overstiger de fastsatte mengdene i 1.1.3.6 i ADR. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations 2004”. 

Kommentarer: Kravet er unødvendig og byrdefullt for lokal transport og levering av slike pesticider. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–IE–4 

Gjelder: Unntak fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B i ADR med hensyn til transport av gassflasker til bruk ved tapping 

(av drikker) når de transporteres på samme kjøretøy som drikkene (som de skal brukes sammen med). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Merking av kjøretøyer, dokumentasjon som skal medbringes, og bestemmelser om 

transportutstyr og transportoppdrag. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B i ADR med hensyn til gassflasker til bruk ved 

tapping av drikker, når disse gassflaskene transporteres på samme kjøretøy som drikkene (som de skal brukes sammen 

med). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Kommentarer: Hovedvirksomheten består av distribusjon av emballerte drikker, som ikke er stoffer ifølge ADR, sammen 

med noen få små flasker med tilhørende drivgasser. 

Tidligere omfattet av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–IE–5 

Gjelder: Unntak for nasjonal transport i Irland fra kravene i 6.2 og 4.1 i ADR til konstruksjon, prøving og bruk av 

gassflasker og trykkfat i klasse 2 som er blitt transportert med ulike transportsystemer, herunder sjøtransport, når disse 

gassflaskene og trykkfatene i) bygges, prøves og brukes i samsvar med IMDG-kodeksen, ii) ikke etterfylles i Irland, men 

transporteres tilbake, vanligvis i tom tilstand, til det landet som var utgangspunkt for transporten, og iii) distribueres lokalt i 

små mengder. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.4.2, 4.1 og 6.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser som gjelder transporter med ulike transportsystemer, herunder sjøtransport, 

bruk av gassflasker og trykkfat i ADR-klasse 2 og bygging og prøving av de nevnte gassflaskene og trykkfatene i ADR-

klasse 2.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene i 4.1 og 6.2 får ikke anvendelse på gassflasker og trykkfat i klasse 2 dersom 

gassflaskene og trykkfatene i) bygges og prøves i samsvar med IMDG-kodeksen, ii) brukes i samsvar med IMDG-

kodeksen, iii) er transportert til avsenderen med ulike typer transportsystemer, herunder sjøtransport, iv) transporteres fra 

mottakeren av transporten nevnt i iii) til sluttbrukeren i løpet av én dag og langs én transportrute, v) ikke etterfylles i landet, 

men transporteres tilbake, vanligvis i tom tilstand, til det landet som var utgangspunkt for transporten nevnt i iii), og vi) 

distribueres lokalt i landet i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Kommentarer: Gassene i disse gassflaskene og trykkfatene har spesifikasjoner basert på sluttbrukerens krav som gjør det 

nødvendig å importere dem utenfra ADR-området. Etter bruk skal de vanligvis tomme gassflaskene og trykkfatene 

transporteres tilbake til opprinnelseslandet for etterfylling med den særlig angitte gassen – de skal ikke etterfylles i Irland 

eller i noen annen del av ADR-området. Selv om gassflaskene og trykkfatene ikke er i samsvar med ADR, er de i samsvar 

med og godkjent i henhold til IMDG-kodeksen. Transporten med ulike transportsystemer, som starter utenfor ADR-

området, skal ende hos importøren, som distribuerer gassflaskene og trykkfatene lokalt til sluttbrukeren i Irland i små 

mengder. Transporten innenfor Irlands grenser omfattes av endret artikkel 6 nr. 9 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–IE–6 

Gjelder: Unntak fra noen av bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF om emballering og merking av 

små mengder (under grenseverdiene i 1.1.3.6) utgåtte pyrotekniske artikler med klassifiseringskode 1.3G, 1.4G og 1.4S i 

klasse 1 i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF, med stoffidentifikasjonsnummer UN 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 

0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 eller 0507 som transporteres til nærmeste militæranlegg for sluttbehandling. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1, 2, 4, 5 og 6 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser. Klassifisering. Emballeringsbestemmelser. Forsendelses-

bestemmelser. Produksjon og prøving av emballasjer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF om emballering og merking 

av utgåtte pyrotekniske artikler som er utstyrt med UN-numrene 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 

0453, 0505, 0506 eller 0507 som transporteres til nærmeste militæranlegg, får ikke anvendelse dersom de alminnelige 

emballeringsbestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF er oppfylt og transportdokumentet inneholder 

tilleggsopplysningene. Unntaket gjelder bare når små mengder av nevnte utgåtte pyrotekniske artikler transporteres lokalt 

til nærmeste militæranlegg for sikker sluttbehandling. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: S.I 349 of 2011 Regulation 57 (f) and (g). 

Kommentarer: Transport av små mengder utgåtte pyrotekniske artikler, særlig fra lystbåteiere og skipshandlere, til 

militæranlegg med sikte på sikker sluttbehandling har skapt problemer, særlig med hensyn til emballasje. Unntaket gjelder 

for lokal transport av små mengder (mindre enn dem som er angitt i 1.1.3.6) og omfatter alle UN-numre som er tildelt 

pyrotekniske artikler som skal brukes innenfor sjøfart. 

Gyldig til: 30. januar 2020. 

RO–a–IE–7 

Gjelder: Vedtakelse av RO-a-UK-4.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: — 

Gyldig til: 30. juni 2022. 

PT Portugal 

RO-a-PT-3 

Gjelder: Vedtakelse av RO-a-UK-4. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: — 

Gyldig til: 30. januar 2022. 

SE Sverige 

RO-a-SE-1 

Gjelder: Vedtakelse av RO-a-FR-7. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF, artikkel 6 nr. 2 bokstav a) (små mengder). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Bakgrunn for direktivet: 

Henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2022. 

UK Det forente kongerike 

RO–a–UK–1 

Gjelder: Transport av visse produkter som inneholder materialer med lav radioaktivitet, som f.eks. klokker, røykdetektorer 

og kompasskiver (E1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: De fleste av kravene i ADR. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av stoffer i klasse 7. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fullt unntak fra nasjonale bestemmelser for visse handelsprodukter som inneholder begren-

sede mengder med radioaktivt materiale. (En selvlysende innretning som skal bæres av en person; høyst 500 røykdetektorer 

til privat bruk i hvert kjøretøy eller hvert jernbanekjøretøy, der hver røykdetektor har en radioaktivitet på høyst 40 kBq, 

eller høyst fem lysinnretninger med gassformig tritium med en radioaktivitet på høyst 10 GBq per lysinnretning i hvert 

kjøretøy eller hvert jernbanekjøretøy.) 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: 

Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: 

Regulation 3(10). 

Kommentarer: Dette unntaket er et kortsiktig tiltak som ikke lenger er nødvendig når tilsvarende endringer i forskriftene fra 

Det internasjonale atomenergibyrå («IAEA») er innarbeidet i ADR. 

Gyldig til: 30. juni 2021.  
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RO–a–UK–2 

Gjelder: Unntak for visse mengder farlig gods (som ikke tilhører klasse 7) som definert i 1.1.3.6 (E2) fra kravet om å 

medbringe et transportdokument. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6.2 og 1.1.3.6.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak fra visse krav til visse mengder per transportenhet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Et transportdokument kreves ikke for begrensede mengder, med mindre disse mengdene er 

del av en større last. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a). 

Kommentarer: Dette unntaket egner seg for nasjonal transport, ettersom det ikke alltid er hensiktsmessig å medbringe et 

transportdokument ved lokal distribusjon. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–UK–3 

Gjelder: Unntak fra kravet om at kjøretøyer som transporterer materiale med lav radioaktivitet, skal være utstyrt med 

brannslokkingsutstyr (E4). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.1.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om at kjøretøyer skal være utstyrt med brannslokkingsutstyr. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bortfall av kravet om brannslokkingsapparater ved transport av bare kolli som omfattes av 

unntaket (UN 2908, 2909, 2910 og 2911). 

Lemping på krav ved transport av bare få kolli. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: 

Regulation 5(4)(d). 

Kommentarer: Det er i praksis ikke relevant å medbringe brannslokkingsutstyr ved transport av UN 2908, 2909, 2910 og 

2911, som ofte transporteres i små kjøretøyer. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–UK–4 

Gjelder: Distribusjon av gods i innvendige emballasjer til detaljister eller brukere (unntatt gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) fra 

lokale distribusjonslagre til detaljister eller brukere og fra detaljister til sluttbrukere (N1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Det kreves ikke at emballasjen er utstyrt med et RID/ADR- eller FN-merke eller er merket 

på annen måte dersom den inneholder gods oppført i Schedule 3. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.  
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Kommentarer: Kravene i ADR er ikke hensiktsmessige for de siste etappene av en transport fra et distribusjonslager til en 

detaljist eller bruker, eller fra en detaljist til en sluttbruker. Formålet med dette unntaket er å tillate at innvendige 

godsbeholdere for distribusjon til detaljist kan transporteres på den siste strekningen av en lokal distribusjonsrute uten en 

ytre emballasje. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–UK–5 

Gjelder: Tillatelse til å benytte ulike verdier for «største samlede mengde per transportenhet» for gods i klasse 1 i kategori  

1 og 2 i tabell 1.1.3.6.3 (N10). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.4.6.3 og 1.1.3.6.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak med hensyn til transporterte mengder per transportenhet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fastsettelse av regler for unntak for begrensede mengder og om samlasting av sprengstoffer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; 

reg. 14 and Schedule 4. 

Kommentarer: Tillatelse til å benytte ulike mengdebegrensninger for gods klasse 1, nærmere bestemt «50» for kategori 1 og 

«500» for kategori 2. Ved beregning av samlasting benyttes multiplikasjonsfaktor «20» for transportkategori 1 og multipli-

kasjonsfaktor «2» for transportkategori 2. 

Tidligere omfattet av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–UK–6 

Gjelder: Økning av største nettomasse for eksplosjonsfarlige gjenstander som er tillatt i EX/II-kjøretøyer (N13). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.5.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Mengdebegrensninger på transport av eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Mengdebegrensninger på transport av eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3. 

Kommentarer: Det forente kongerikes forskrifter tillater en største nettomasse på 5 000 kg i kjøretøyer av type II for 

kompatibilitetsgruppe 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J. 

Mange gjenstander i klasse 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J som transporteres i Unionen, er store eller voluminøse og har en 

lengde på over 2,5 m. Det dreier seg hovedsakelig om eksplosjonsfarlige gjenstander for militær bruk. Konstruksjons-

begrensningene på EX/III-kjøretøyer (som skal være lukkede kjøretøyer) gjør det svært vanskelig å laste eller losse slike 

gjenstander. For enkelte gjenstander er det nødvendig med spesialutstyr for lasting og lossing i begge ender av transporten. 

Slikt utstyr finnes sjelden i praksis. Det finnes få EX/III-kjøretøyer i bruk i Det forente kongerike, og et krav om å bygge 

flere EX/III-spesialkjøretøyer for å transportere denne typen sprengstoff vil medføre svært store kostnader for bransjen. 

I Det forente kongerike transporteres militære sprengstoffer for det meste av kommersielle transportører som ikke kan 

utnytte unntaket for militære kjøretøyer i direktiv 2008/68/EF. For å løse dette problemet har Det forente kongerike alltid 

tillatt at inntil 5 000 kg av slike gjenstander kan transporteres på EX/II-kjøretøyer. Den nåværende grensen er ikke alltid 

høy nok, ettersom en gjenstand kan inneholde mer enn 1 000 kg sprengstoff.  
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Siden 1950 har det vært bare to hendelser (begge i 1950-årene) der sprengstoffer med en vekt på over 5 000 kg har 

eksplodert. Hendelsene skyldtes en dekkbrann og et varmt eksosanlegg som antente presenningen. Begge brannene kunne 

ha skjedd med en mindre last. Det var ingen drepte eller skadde. 

Erfaringen viser at korrekt emballerte eksplosjonsfarlige gjenstander sannsynligvis ikke vil antennes på grunn av støt, f.eks. 

som følge av at kjøretøyet kolliderer. Bevis fra militærrapporter og fra slagprøvinger med prosjektiler viser at slag-

hastigheten må være større enn den som oppstår ved et fall fra 12 meters høyde, for at patroner skal antennes. 

Nåværende sikkerhetsstandarder vil ikke bli berørt. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–UK–7 

Gjelder: Unntak fra krav om tilsyn for små mengder av visse typer gods i klasse 1 (N12). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.4 og 8.5 S1(6). 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om tilsyn for kjøretøyer som transporterer visse mengder farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Inneholder bestemmelser om sikker parkering og tilsyn, men krever ikke at visse typer last i 

klasse 1 må overvåkes til enhver tid, slik det kreves i ADR 8.5 S1(6). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24. 

Kommentarer: Tilsynskravene i ADR er ikke alltid gjennomførbare nasjonalt. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–UK–8 

Gjelder: Lemping på restriksjonene på transport i vogner, kjøretøyer og containere av samlastede sprengstoffer og 

sprengstoffer som er samlastet med andre typer farlig gods (N4/5/6). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Restriksjoner på visse typer samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Nasjonal lovgivning er mindre restriktiv med hensyn til samlasting av sprengstoffer dersom 

slik transport kan gjennomføres uten risiko. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18. 

Kommentarer: Det forente kongerike ønsker å tillate enkelte tilpasninger av reglene for samlasting av sprengstoffer med 

andre sprengstoffer og for samlasting av sprengstoffer med annet farlig gods. Hver tilpasning skal inneholde en mengdebe-

grensning for én eller flere bestanddeler av lasten og kan tillates bare dersom «alle rimelige tiltak er iverksatt for å hindre at 

sprengstoffene kommer i kontakt med eller står i fare for å komme i kontakt med annet farlig gods». 

Eksempler på tilpasninger som Det forente kongerike kan ønske å tillate: 

1. Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 

0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361, kan transporteres i samme kjøretøy som farlig gods som er klassifisert med 

UN-nummer 1942. Mengden UN 1942 som kan transporteres, skal begrenses ved å betrakte sprengstoffet som et 1.1D-

sprengstoff.  
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2. Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453, kan transporteres i 

samme kjøretøy som farlig gods i transportkategori 2 (unntatt brannfarlige gasser og smittefarlige og giftige stoffer) 

eller farlig gods i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige godset i transportkategori  

2 har en samlet masse eller mengde på høyst 500 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på høyst 

500 kg. 

3. 1.4G-sprengstoffer kan transporteres i samme kjøretøy som brannfarlige væsker og brannfarlige gasser i transport-

kategori 2 eller tungt antennelige, ikke-toksiske gasser i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at 

det farlige godset i alt har en samlet masse eller mengde på høyst 200 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet 

nettomasse på høyst 20 kg. 

4. Eksplosjonsfarlige gjenstander som er klassifisert med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257, kan transporteres sammen 

med eksplosjonsfarlige gjenstander i kompatibilitetsgruppe D, E eller F når de inngår som bestanddeler i disse gjenstan-

dene. Den samlede mengden sprengstoffer med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 skal ikke overstige 20 kg. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–a–UK–9 

Gjelder: Alternativ til bruk av oransjefargede skilter ved forsendelse av små mengder radioaktivt materiale i små kjøretøyer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om at små kjøretøyer som transporterer radioaktive materialer, skal ha oran-

sjefargede skilter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillater ethvert unntak som er godkjent etter denne framgangsmåten. Unntaket innebærer 

følgende: 

Kjøretøyene skal enten 

a) være merket i samsvar med gjeldende bestemmelser i 5.3.2 i ADR, eller 

b) være merket i samsvar med kravene i nasjonal lovgivning dersom et kjøretøy brukes til å transportere høyst ti kolli med 

ikke-spaltbart eller unntatt spaltbart radioaktivt materiale, og dersom summen av de nevnte kollienes transportindeks 

ikke er større enn 3. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 

Regulation 5(4)(d). 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-a-UK-10 

Gjelder: Transport av klinisk avfall som medfører risiko for smitte og omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: alle bestemmelser. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i avsnitt I.1 i vedlegg I for transport av klinisk avfall som innebærer 

risiko for smitte og omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dette unntaket er beregnet på å innføres i henhold til The Carriage of 

Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009, som endret. 

Gyldig til: 1. januar 2023.  
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På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

BE Belgia 

RO–bi–BE–4 

Gjelder: Transport av farlig gods i tanker for destruering ved forbrenning. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.2. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Som unntak fra tabellen i 3.2 er det på visse vilkår tillatt å bruke en tankcontainer med 

tankkode L4BH i stedet for tankkode L4DH til transport av uspesifisert vannreaktiv væske, giftig, III. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dérogation 01 — 2002. 

Kommentarer: Denne forskriften kan anvendes bare på transport av farlig avfall over korte avstander. 

Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO–bi–BE–5 

Gjelder: Transport av avfall til sluttbehandlingsanlegg for avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.2, 5.4, 6.1 (gammel forskrift: A5, 2X14, 2X12). 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, merking og emballeringskrav. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I stedet for at avfallet klassifiseres etter ADR, deles det opp i ulike grupper (brannfarlige 

løsemidler, malinger, syrer, batterier osv.) for å unngå farlige reaksjoner innenfor én gruppe. Kravene til produksjon av 

emballasje er mindre strenge. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Kommentarer: Denne forskriften kan anvendes på transport av små mengder avfall til avfallshåndteringsanlegg. 

Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO–bi–BE–6 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–5. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO–bi–BE–7 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO–bi–BE–8 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–UK–2.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Gyldig til: 30. juni 2020. 

RO–bi–BE–9 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–3. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Gyldig til: 15. januar 2018. 

RO–bi–BE–10 

Gjelder: Transport i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på offentlig vei. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Vedlegg A og B. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntakene gjelder dokumentasjon og merking av kolli samt førerkort. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Kommentarer: I følgende liste angis unntakets nummer i nasjonal lovgivning, tillatt avstand og det farlige godset. 

Unntak 2-2001: 300 m (klasse 3, 6.1 og 8) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 6-2004: høyst 5 km (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 7-2005: kryssing av en offentlig vei (UN 1202) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 1-2006: 600 m (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 13-2007: 8 km (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 2-2009: 350 m (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 3-2009: høyst 4,5 km (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 5-2009: høyst 4,5 km (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 9-2009: høyst 20 km (klasse 2 i kolli) – gyldig til: 9. september 2015 

Unntak 16-2009: 200 m (IBC-containere) – gyldig til: 15. januar 2018 

Gyldig til: 15. januar 2018. 

DE Tyskland 

RO–bi–DE–1 

Gjelder: Utelatelse av visse opplysninger i transportdokumentet (n2). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Innhold i transportdokumentet.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: For alle klasser unntatt klasse 1 (unntatt 1.4S), 5.2 og 7: 

Det kreves ikke opplysninger i transportdokumentet om følgende: 

a) Mottakeren, ved lokal distribusjon (unntatt ved full last og transport på bestemte ruter). 

b) Antall og type emballasjer, dersom 1.1.3.6 ikke anvendes, og dersom kjøretøyet overholder alle bestemmelsene i 

vedlegg A og B. 

c) Tomme, ikke-rengjorte tanker (det er tilstrekkelig med transportdokumentet for den siste lasten). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 18. 

Kommentarer: Det vil ikke være praktisk mulig å anvende alle bestemmelsene på den aktuelle trafikktypen. 

Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 22 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–DE–3 

Gjelder: Transport av emballert farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, emballering og merking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sampakking og transport av farlig avfall i pakker og IBC-containere; 

avfall skal pakkes i innvendig emballasje (som ved innsamling) og kategoriseres i særskilte avfallsgrupper (for å unngå 

farlige reaksjoner innenfor en avfallsgruppe); det benyttes særskilte skriftlige spesialinstrukser om avfallsgruppene og som 

fraktbrev; avfall samles inn fra husholdninger og laboratorier osv. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 20. 

Kommentarer: Liste nr. 6*. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–DE–4 

Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-BE-1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: — 

Gyldig til: 1. januar 2017. 

RO-bi-DE-5 

Gjelder: Lokal transport av UN 3343 (nitroglyserinblanding, desensibilisert, flytende, brannfarlig, ikke spesifisert andre 

steder, med høyst 30 vektprosent nitroglyserin) i tankcontainere, som unntak fra nr. 4.3.2.1.1 i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 4.3.2.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om bruk av tankcontainere.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport av nitroglyserin (UN 3343) i tankcontainere, over korte avstander, forutsatt 

at følgende vilkår er oppfylt: 

1. Krav til tankcontainere 

1.1. Bare tankcontainere som er særlig godkjent for dette formål, kan benyttes, og skal for øvrig oppfylle kravene til 

konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, prøvinger, merking og drift i kapittel 6.8 i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF. 

1.2. Tankcontainerens lukkemekanisme må være utstyrt med et trykkavlastningssystem som gir etter når det indre 

trykket stiger til 300 kPa (3 bar) over normaltrykk, og dermed frigjør en åpning som er rettet oppover og har en 

trykkavlastningsflate på minst 135 cm2 (132 mm i diameter). Åpningen må ikke lukke seg igjen selv etter å ha 

blitt aktivert. Som en sikkerhetsinnretning kan én eller flere sikkerhetselementer med samme aktiveringsatferd og 

tilsvarende trykkavlastningsflate benyttes. Sikkerhetsinnretningens konstruksjonstype må ha gjennomgått 

typeprøving og typegodkjenning hos vedkommende myndighet. 

2. Merking 

Hver tankcontainer skal merkes med et faremerke på begge sider i samsvar med modell 3 i nr. 5.2.2.2.2 i avsnitt I.1. i 

vedlegg I til direktiv 2008/68/EF. 

3. Driftsbestemmelser 

3.1. Det må sikres at nitroglyserinen er jevnt fordelt i flegmatiseringsmediet under transporten, og at utskilling ikke 

kan finne sted. 

3.2. Under lasting og lossing er det ikke tillatt å oppholde seg i eller på kjøretøyet, unntatt for å betjene laste- og 

losseutstyret. 

3.3. Tankcontainerne skal tømmes helt på lossestedet. Dersom de ikke kan tømmes helt, skal de lukkes tett etter 

lossing inntil de er fylt igjen. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: unntak for Nordrhein-Westfalen. 

Merknader: Dette gjelder lokal veitransport i tankcontainere over korte avstander som en del av en industriprosess mellom 

to faste produksjonssteder. For å framstille et legemiddel leverer produksjonssted A, som en del av en transport i samsvar 

med reglene, en harpiksløsning i 600 liters tankcontainere, brannfarlig (UN 1866), emballasjegruppe II, til produksjonssted 

B. Her tilsettes en nitroglyserinløsning, blanding skjer, og det produseres en limblanding som inneholder nitroglyserin, 

desensibilisert, flytende, brannfarlig, ikke spesifisert annet sted, med høyst 30 vektprosent nitroglyserin (UN 3343) for 

videre bruk. Dette stoffet transporteres tilbake til produksjonssted A, også i nevnte tankcontainere, som er særlig kontrollert 

og godkjent av vedkommende myndighet for denne bestemte transporten og merket med tankkoden L10DN. 

Gyldig til: 30. juni 2022. 

RO-bi-DE-6 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 

Binnenschifffahrt (GGVSEB) 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-DE-7 

Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-BE-10  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Gyldig til: 20. mars 2021. 

DK Danmark 

RO–bi–DK–1 

Gjelder: UN 1202, 1203, 1223 og klasse 2 – intet transportdokument. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument kreves. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av mineraloljeprodukter i klasse 3, UN 1202, 1203 og 1223 og gasser i klasse 

2 i forbindelse med distribusjon (levering av varer til to eller flere mottakere og innsamling av returvarer i lignende 

situasjoner) er det ikke nødvendig med et transportdokument, forutsatt at de skriftlige instruksene samt de opplysningene 

som kreves i henhold til ADR, inneholder opplysninger om UN-nummer, navn og klasse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods. 

Kommentarer: Begrunnelsen for dette nasjonale unntaket er at utviklingen av elektronisk utstyr gjør at f.eks. oljeselskapene 

kan bruke slikt utstyr til kontinuerlig å overføre opplysninger om kundene til kjøretøyene. Ettersom disse opplysningene 

ikke er tilgjengelige når transporten starter, men blir overført til kjøretøyet under transporten, er det ikke mulig å utarbeide 

transportdokumentene før transporten starter. Disse formene for transport er begrenset til avgrensede områder. 

Danmark har for tiden unntak fra en tilsvarende bestemmelse i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–DK–2 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, som 

endret. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–DK–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-UK-1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, som 

endret. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–DK–4 

Gjelder: Veitransport av farlig gods i visse klasser fra private husholdninger og foretak til nærliggende returpunkter for 

avfall eller mellombehandlingsanlegg med henblikk på sluttbehandling. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9.  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser, klassifiseringsbestemmelser, særlige bestemmelser, emballe-

ringsbestemmelser, framgangsmåter for forsendelse, krav til utforming og prøving av emballasje, bestemmelser om vilkår 

for transport, lasting, lossing og håndtering, krav til kjøretøyets mannskap, utstyr, drift og dokumentasjon samt krav til 

konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Farlig gods fra private husholdninger og foretak kan på visse vilkår transporteres til nær-

liggende returpunkter for avfall eller mellombehandlingsanlegg med henblikk på sluttbehandling. Ulike bestemmelser skal 

overholdes avhengig av transportens art og de risikoene som er forbundet med den, slik som mengden farlig gods per 

innvendig emballasje, per ytre emballasje og/eller per transportenhet, og hvorvidt transport av farlig gods er underordnet 

foretakets hovedvirksomhet. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, 

stk. 3. 

Kommentarer: Avfallshåndterere og foretak kan ikke anvende alle bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF når avfall som kan inneholde rester av farlig gods, transporteres fra private husholdninger og/eller 

foretak til nærliggende returpunkter for avfall med henblikk på sluttbehandling. Avfallet er vanligvis emballasje som 

opprinnelig er transportert i samsvar med unntaket i nr. 1.1.3.1 bokstav c) i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF 

og/eller solgt i detaljhandel. Unntak 1.1.3.1 bokstav c) får imidlertid ikke anvendelse på transport til returpunkter for avfall, 

og bestemmelsene i kapittel 3.4 i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF er ikke hensiktsmessige for transport av 

avfall av innvendig emballasje. 

Gyldig til: 1. januar 2019 

EL Hellas 

RO–bi–EL–1 

Gjelder: Unntak fra sikkerhetskravene til faste tanker (tankkjøretøyer) med en totalvekt på under 4 tonn som brukes til lokal 

transport av gassolje (UN 1202), og som er registrert første gang i Hellas mellom 1. januar 1991 og 31. desember 2002. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-

6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, inspeksjon, prøving og merking av faste 

tanker (tankkjøretøyer), avtakbare tanker, tankcontainere og tankflak med skall av metall samt batterikjøretøyer og MEGC-er. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Overgangsbestemmelse: Faste tanker (tankkjøretøyer) med en totalvekt på under 4 tonn som 

brukes bare til lokal transport av gassolje (UN 1202), og som er registrert første gang i Hellas mellom 1. januar 1991 og 

31. desember 2002, og hvis skalltykkelse er mindre enn 3 mm, kan fortsatt brukes. Den er ment å gjelde transport med 

kjøretøyer som er registrert i nevnte tidsrom. Denne overgangsbestemmelsen gjelder for tankkjøretøyer bare dersom de er 

ombygd i samsvar med 6.8.2.1.20 og tilpasset i henhold til følgende: 

1. Punktene i ADR for inspeksjon og prøving, dvs. 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5. 

2. Tankene skal oppfylle kravene i 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 og 6.8.2.2.2. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των 

δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-

δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (krav til konstruksjon, utstyr, inspeksjoner 

og prøving av faste tanker (tankkjøretøyer) og avtakbare tanker som er i bruk, for noen kategorier farlig gods). 

Gyldig til: 30. juni 2018.  
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ES Spania 

RO–bi–ES–2 

Gjelder: Spesialutstyr for distribusjon av vannfri ammoniakk. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.8.2.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: For å unngå at innhold slipper ut i tilfelle skade på den utvendige armaturen (rør, 

sidemonterte avstengingsinnretninger), må den innvendige stoppeventilen og monteringsstedet være beskyttet mot å kunne 

bli slitt av ved ytre påkjenninger eller utformet slik at den tåler slike påkjenninger. Påfyllings- og tappingsinnretninger 

(herunder flenser og gjengeplugger) og beskyttelseslokk (dersom slike finnes) må kunne sikres mot utilsiktet åpning. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Landbrukstanker som brukes til utkjøring og spredning av vannfri ammoniakk, og som ble 

tatt i bruk før 1. januar 1997, kan utstyres med utvendige i stedet for innvendige sikkerhetsanordninger, forutsatt at disse gir 

minst like god beskyttelse som tankveggen. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3. 

Kommentarer: Før 1. januar 1997 ble en tanktype som var utstyrt med utvendige sikkerhetsinnretninger, utelukkende brukt 

i landbruket til å sprøyte vannfri ammoniakk direkte på jorden. Ulike tanker av denne typen er fortsatt i bruk i dag. De 

kjøres sjelden med last på vei, men brukes utelukkende til gjødsling på store driftsenheter i landbruket. 

Gyldig til: 28. februar 2022. 

FI Finland 

RO–bi–FI–1 

Gjelder: Endring av opplysninger i transportdokumentet for eksplosjonsfarlige stoffer. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF, artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.2.1(a). 

Innhold i vedlegget til direktivet: Særlige bestemmelser for klasse 1. 

Innhold i nasjonal lovgivning: 

I transportdokumentet kan antall fenghetter (1 000 fenghetter tilsvarer 1 kg sprengstoff) angis i stedet for de eksplosjons-

farlige stoffenes faktiske nettomasse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig gods. 

Kommentarer: 

Opplysningene anses som tilstrekkelige for nasjonal transport. Dette unntaket gjelder hovedsakelig for sprengstoff-

industrien i forbindelse med lokal transport av små mengder. 

Gyldig til: 30. juni 2021.  
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RO–bi–FI–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–DE–1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Gyldig til: 28. februar 2022. 

FR Frankrike 

RO–bi–FR–1 

Gjelder: Bruk av et sjøtransportdokument som transportdokument på korte strekninger etter at fartøyet er losset. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Opplysninger som skal angis i det dokumentet som brukes som transportdokument for 

farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Sjøtransportdokumentet brukes som transportdokument innenfor en radius på 15 km. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route — Article 23-4. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–FR–3 

Gjelder: Transport av faste lagertanker for LPG (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av faste lagertanker for LPG er underlagt særlige regler. Gjelder bare for korte 

avstander. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route — Article 30. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-FR-4 

Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-UK-2. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises 

dangereuses par voies terrestres. 

Gyldig til: 30. januar 2022. 

HU Ungarn 

RO–bi-HU–1 

Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-SE-3.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

Gyldig til: 30. januar 2020. 

IE Irland 

RO–bi–IE-3 

Gjelder: Unntak som gjør det mulig å laste og losse farlig gods som omfattes av særlige bestemmelser CV1 i 7.5.11 eller S1 

i 8.5, på et offentlig sted uten særskilt tillatelse fra vedkommende myndigheter. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5 og 8.5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Tilleggsbestemmelser om lasting, lossing og håndtering. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lasting og lossing av farlig gods på et offentlig sted kan skje uten særskilt tillatelse fra 

vedkommende myndighet, som unntak fra kravene i 7.5.11 eller 8.5. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Kommentarer: For nasjonal transport innenfor statens grenser innebærer denne bestemmelsen en svært tung byrde for 

vedkommende myndigheter. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–IE–6 

Gjelder: Unntak fra kravet i 4.3.4.2.2 om at bøyelige påfyllings- og tappingsrør som ikke er permanent festet til yttersiden 

av tankkjøretøyet, skal være tomme under transport. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bruk av tankkjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tromler med bøyelige slanger (herunder faste rørledninger forbundet med dem) som er festet 

til tankkjøretøyer som benyttes til distribusjon på detaljistnivå av petroleumsprodukter med stoffidentifikasjonsnummer 

UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 og UN 1978, trenger ikke å være tomme ved transport på vei, forutsatt at det 

treffes egnede tiltak for å hindre at innhold lekker ut. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Kommentarer: Bøyelige slanger som er festet til tankkjøretøyer for levering til husholdninger, skal alltid være fylt, også 

under transport. «Wet-line»-tappingssystemet krever at måleren og slangen på tankkjøretøyet er fylt, for å sikre at kunden 

mottar riktig mengde av produktet. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–IE–7 

Gjelder: Unntak fra noen av kravene i 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11 i ADR for bulktransport av ammoniumnitratgjødsel UN 

2067 fra havn til mottakere. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11.  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om et eget transportdokument for hver transport, med opplysning om korrekt 

totalmengde for den aktuelle lasten, og krav om at kjøretøyet skal rengjøres før og etter turen. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Foreslått unntak for å kunne endre kravene i ADR om transportdokumentet og rengjøring av 

kjøretøyet for å ta hensyn til praktiske problemer i forbindelse med bulktransport fra havn til mottaker. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Kommentarer: Bestemmelsene i ADR krever a) et eget transportdokument med opplysning om totalmassen av farlig gods 

som transporteres i den aktuelle lasten, og b) den særlige bestemmelsen «CV24» om rengjøring for hver eneste last som 

transporteres mellom havnen og mottakeren under lossingen av et bulkskip. Ettersom transporten er lokal og gjelder lossing 

av et bulkskip, der flere laster med samme stoff transporteres mellom bulkskipet og mottakeren (på samme eller flere 

påfølgende dager), bør det være tilstrekkelig med ett transportdokument med opplysning om antatt totalmasse for hver last, 

og den særlige bestemmelsen «CV24» bør ikke være nødvendig. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-IE-8 

Gjelder: Transport av farlig gods mellom privat eiendom og et annet kjøretøy i umiddelbar nærhet av eiendommen, eller 

mellom to deler av en privat eiendom som ligger i umiddelbar nærhet av hverandre, men som skilles av en offentlig vei. 

Henvisning til vedlegget til direktivet: Avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til veitransport av farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene får ikke anvendelse når et kjøretøy brukes til transport av farlig gods 

a) mellom privat eiendom og et annet kjøretøy i umiddelbar nærhet av eiendommen eller 

b) mellom to deler av en privat eiendom som ligger i umiddelbar nærhet av hverandre, men som kan være atskilt av en 

offentlig vei, 

forutsatt at transporten utføres via den mest direkte ruten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of 

Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56. 

Kommentarer: Ulike situasjoner kan oppstå når gods transporteres mellom to deler av en privat eiendom eller mellom en 

privat eiendom og et tilknyttet kjøretøy atskilt av en offentlig vei. Denne transportmåten utgjør ikke transport av farlig gods 

i vanlig betydning, og det er derfor ikke nødvendig å anvende bestemmelsene om transport av farlig gods. Se også RO-bi-

SE-3 og RO-bi-UK-1. 

Gyldig til: 30. januar 2020. 

NL Nederland 

RO–bi–NL–13 

Gjelder: Ordning for transport av farlig husholdningsavfall 2015. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 

6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 og 9.  



Nr. 40/606 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak fra visse mengder; særlige bestemmelser; bruk av emballasje; bruk av ytre 

emballasje; dokumentasjon; utforming og prøving av emballasje; lasting, lossing og håndtering; bemanning; utstyr; drift; 

kjøretøyer og dokumentasjon; konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: bestemmelser om transport av farlig husholdningsavfall som innsamles i små mengder, samt 

farlig husholdningsavfall fra foretak, som leveres i egnet emballasje med en største kapasitet på 60 liter. Med tanke på de 

små mengdene som samles inn i hvert enkelt tilfelle, og de ulike stoffenes mangfoldige natur er det ikke mulig å 

gjennomføre transporten helt i samsvar med ADR-reglene. I samsvar med ovennevnte ordning fastsettes derfor en forenklet 

variant som avviker fra en rekke av bestemmelsene i ADR. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2015. 

Kommentarer: Ordningen ble opprettet for at enkeltpersoner skulle kunne levere små mengder avfall på ett sted. Det 

aktuelle stoffet består derfor av rester, for eksempel malingsrester. Faren gjøres minst mulig ved valg av transportmiddel, 

som blant annet omfatter bruk av spesialtransportenheter og lett synlige «Røyking forbudt»-skilt og et gult, blinkende lys. 

Når det gjelder transport, er det avgjørende punktet at sikkerheten kan garanteres. Dette kan oppnås for eksempel ved at 

stoffet transporteres i forseglet emballasje for å unngå spill eller at giftig damp lekker ut eller samles i kjøretøyet.  

I kjøretøyet finnes enheter som er egnet til å lagre ulike kategorier av avfall, og som gir beskyttelse mot at lasten forskyves 

eller åpnes utilsiktet. Til tross for at det dreier seg om små mengder avfall, må transportoperatøren ha et kompetansebevis, 

med tanke på at det er snakk om ulike typer stoffer. Ettersom privatpersoner har manglende kunnskaper om farene ved disse 

stoffene, bør det finnes skriftlige instruksjoner, som fastsatt i vedlegget til ordningen. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

PT Portugal 

RO–bi–PT–1 

Gjelder: Transportdokument for UN 1965. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transportbetegnelsen som ifølge avsnitt 5.4.1 i RPE (Regulamento Nacional de Transporte 

de Mercadorias Perigosas por Estrada) skal angis i transportdokumentet for kommersielle butan- og propangasser som 

omfattes av samlebetegnelsen «UN 1965 hydrokarbongassblanding, kondensert, n.o.s.», som transporteres i sylindere, kan 

erstattes med andre handelsnavn som følger: 

«UN 1965 butan» for blanding A, A01, A02 og A0, som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i sylindere. 

«UN 1965 propan» for blanding C, som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i sylindere. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Despacho DGTT 7560/2004 av 16. april 2004 i henhold til artikkel 5 nr. 1 i 

Decreto-Lei no 267/A/2003 av 27. oktober. 

Kommentarer: Det bør gjøres enklere for markedsdeltakere å fylle ut transportdokumenter for farlig gods, forutsatt at 

sikkerheten ikke settes i fare. 

Gyldig til: 30. juni 2021.  
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RO–bi–PT–2 

Gjelder: Transportdokumenter for tomme, ikke-rengjorte tanker og containere. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Under returtransporten av tomme tanker og containere som har inneholdt farlig gods, kan 

transportdokumentet nevnt i avsnitt 5.4.1 i RPE erstattes med transportdokumentet som ble utstedt for den umiddelbart 

foregående transporten der godset ble levert. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Despacho DGTT 15162/2004 av 28. juli 2004 i henhold til artikkel 5 nr. 1 i 

Decreto-Lei no 267/A/2003 av 27. oktober. 

Kommentarer: Kravet om at tomme tanker og containere som har inneholdt farlig gods, skal ledsages av et transport-

dokument i samsvar med RPE, fører i visse tilfeller til praktiske vanskeligheter som kan minimeres uten at sikkerheten 

settes i fare. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

SE Sverige 

RO–bi–SE–1 

Gjelder: Transport av farlig avfall til sluttbehandlingsanlegg for farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Emballasje som inneholder farlig gods i form av avfall, skal transporteres i samsvar med 

bestemmelsene i ADR, der bare noen få unntak tillates. Unntak tillates ikke for alle typer stoffer og gjenstander. 

De viktigste unntakene er følgende: 

Småemballasje (under 30 kg) med farlig gods i form av avfall kan pakkes i emballasje, herunder IBC-containere og 

engrosemballasje, uten å være i samsvar med bestemmelsene i punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 

6.6.5.4.3 i avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktiv. Emballasjer, herunder IBC-containere og engrosemballasje, behøver ikke 

å prøves i transportklar stand gjennom en representativ stikkprøve av små innvendige emballasjer. 

Dette er tillatt, forutsatt at 

— emballasje, IBC-containere og engrosemballasje er i samsvar med en type som er prøvd og godkjent i samsvar med 

emballasjegruppe I eller II i gjeldende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktiv, 

— småemballasjen er pakket med et absorberende materiale som holder på all fri væske som kan lekke ut i den ytre 

emballasjen, IBC-containerne eller engrosemballasjen under transporten, 

— emballasjer, IBC-containere eller engrosemballasje i transportklar stand har en bruttovekt på høyst den tillatte 

bruttovekten angitt på FN-konstruksjonstypemerkingen for emballeringsgruppe I eller II for emballasje, IBC-containere 

eller engrosemballasje, 

— følgende setning inngår i transportdokumentet: «Pakket i samsvar med del 16 i ADR-S». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.  
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Kommentarer: Punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktiv 

er vanskelig å bruke fordi emballasjen, IBC-containerne og engrosemballasjen skal prøves med en representativ stikkprøve 

av avfallet, som er vanskelig å fastsette på forhånd. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–SE–2 

Gjelder: Navn og adresse til avsenderen i transportdokumentet. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Generelle opplysninger som transportdokumentet skal inneholde. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I den nasjonale lovgivningen er det fastslått at avsenderens navn og adresse ikke er 

nødvendig dersom tom, ikke-rengjort emballasje returneres som del av et distribusjonssystem. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Tomme, ikke-rengjorte emballasjer som returneres, vil i de fleste tilfeller fortsatt inneholde små mengder 

farlig gods. 

Dette unntaket benyttes hovedsakelig av industribedrifter når de returnerer tomme, ikke-rengjorte gassbeholdere i bytte mot 

fulle. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–3 

Gjelder: Transport av farlig gods i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på offentlig vei mellom ulike 

deler av anlegg. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av farlig gods på offentlig vei. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av farlig gods i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på 

offentlig vei mellom ulike deler av anlegg. Unntakene gjelder merking av emballasje, transportdokumenter, førerkort og 

godkjenningsbevis i henhold til 9. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Det er ikke uvanlig at farlig gods transporteres mellom industriområder som ligger på hver sin side av en 

offentlig vei. Denne transportformen utgjør ikke transport av farlig gods på en privat vei og bør derfor omfattes av de 

relevante kravene. Jf. artikkel 6 nr. 14 i direktiv 96/49/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–SE–4 

Gjelder: Transport av farlig gods som er beslaglagt av myndighetene. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B.  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til veitransport av farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Avvik fra bestemmelsene kan tillates dersom de er begrunnet i hensynet til arbeidervern, 

losserisiko, innlevering av bevis osv. 

Avvik fra bestemmelsene tillates bare dersom tilfredsstillende sikkerhetsnivåer overholdes under normale transportforhold. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Disse unntakene kan anvendes bare av myndigheter som beslaglegger farlig gods. 

Dette unntaket er ment å gjelde for lokal transport av f.eks. gods som er beslaglagt av politiet, slik som sprengstoffer eller 

tyvegods. Problemet med denne typen gods er at det er umulig å være sikker på klassifiseringen. I tillegg er godset ofte ikke 

emballert og merket i samsvar med ADR. Politiet utfører hundrevis av slike transporter hvert år. Når det gjelder smugler-

brennevin, må dette transporteres fra stedet der det ble beslaglagt, til et sted der bevismateriale oppbevares, og deretter til et 

destrueringsanlegg, og avstanden mellom de to sistnevnte stedene kan være ganske stor. Tillatte avvik er som følger: a) det 

er ikke nødvendig å merke hver emballasje, og b) det er ikke nødvendig å bruke godkjente emballasjer. Hver pall som 

inneholder slike emballasjer, skal imidlertid være korrekt merket. Alle andre krav skal være oppfylt. Det utføres ca. 20 slike 

transporter hvert år. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–SE–5 

Gjelder: Transport av farlig gods i og i umiddelbar nærhet av havner. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2 

Innhold i vedlegget til direktivet: Dokumenter som skal følge med transportenheten. Alle transportenheter som benyttes til 

transport av farlig gods, skal ha det utstyret som er angitt. Godkjenning av kjøretøy. 

Innhold i nasjonal lovgivning: 

Dokumentene (unntatt førerkort) trenger ikke å følge med transportenheten. 

En transportenhet trenger ikke å ha det utstyret som er angitt i 8.1.5. 

Trekkvogner trenger ikke å ha et godkjenningsbevis. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Jf. artikkel 6 nr. 14 i direktiv 96/49/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–SE–6 

Gjelder: Inspektørens ADR-kompetansebevis. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.2.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Førere av kjøretøyer skal gjennomgå opplæringskurs.  



Nr. 40/610 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

Innhold i nasjonal lovgivning: Inspektører som foretar teknisk inspeksjon av kjøretøyet, er ikke nødt til å gjennomgå opp-

læringskursene nevnt i 8.2 eller til å inneha ADR-kompetansebeviset. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: I noen tilfeller kan kjøretøyer som undersøkes i forbindelse med den tekniske inspeksjonen, være lastet med 

farlig gods, f.eks. ikke-rengjorte, tomme tanker. 

Kravene i 1.3 og 8.2.3 gjelder fortsatt. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–SE–7 

Gjelder: Lokal distribusjon av UN 1202, 1203 og 1223 i tankbiler. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: For tomme, ikke-rengjorte tanker og tankcontainere skal beskrivelsen være i samsvar med 

5.4.1.1.6. Flere mottakeres navn og adresse kan angis i andre dokumenter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: For tomme, ikke-rengjorte tanker eller tankcontainere er ikke beskrivelsen i transport-

dokumentet nødt til å være i samsvar med 5.4.1.1.6 dersom mengden av stoffet i henhold til lasteplanen er 0. Navn og 

adresse på mottakerne kreves ikke i noen av dokumentene om bord i kjøretøyet. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–SE–9 

Gjelder: Lokal transport i nærheten av landbruksområder eller byggeplasser. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4, 6.8 og 9.1.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument, konstruksjon av tanker, godkjenningsbevis. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport i nærheten av landbruksområder eller byggeplasser kan unntas fra visse krav: 

a) En farlig gods-erklæring er ikke nødvendig. 

b) Eldre tanker/containere som ikke er konstruert i samsvar med 6.8, men i samsvar med eldre nasjonal lovgivning, og 

som er montert på mannskapsvogner, kan fortsatt brukes. 

c) Eldre tankbiler som ikke oppfyller kravene i 6.7 eller 6.8, og som er beregnet på transport av stoffene UN 1268, 1999, 

3256 og 3257, med eller uten utstyr for legging av veidekke, kan fortsatt benyttes til lokal transport og i nærheten av 

veiarbeidsplasser. 

d) Godkjenningsbevis kreves ikke for mannskapsvogner og tankbiler med eller uten utstyr for legging av veidekke. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng.  
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Kommentarer: En mannskapsvogn er en slags campingvogn med mannskapsrom for arbeiderne, som er utstyrt med en ikke-

godkjent tank/container for dieselolje beregnet på drift av skogbrukstraktorer. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–SE–10 

Gjelder: Tanktransport av eksplosive varer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Eksplosive varer kan bare emballeres i samsvar med 4.1.4. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Vedkommende nasjonal myndighet godkjenner kjøretøyer som er beregnet på tanktransport 

av eksplosive varer. Tanktransport er tillatt bare for de eksplosive varene som er oppført i forskriften, eller på grunnlag av 

en spesialgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

Et kjøretøy som er lastet med eksplosive varer i tanker, skal merkes i samsvar med 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 og 5.3.1.4. Bare ett 

kjøretøy i transportenheten kan inneholde farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. 

Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg och den svenska föreskriften SÄIFS 1993:4. 

Kommentarer: Dette gjelder bare for nasjonal transport og når transporten hovedsakelig er av lokal art. De aktuelle 

forskriftene var i kraft før Sverige sluttet seg til Den europeiske union. 

Bare to selskaper utfører transportoppdrag med eksplosive varer i tankkjøretøyer. Overgang til emulsjoner forventes i nær 

framtid. 

Gammelt unntak nr. 84. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–SE–11 

Gjelder: Førerkort. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til opplæring av kjøretøymannskapet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Føreropplæring er ikke tillatt med noen av kjøretøyene nevnt i 8.2.1.1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Kommentarer: Lokal transport. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–SE–12 

Gjelder: Transport av UN 0335-fyrverkeri. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg B, 7.2.4, V2 (1).  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om bruk av EX/II- og EX/III-kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av UN 0335-fyrverkeri får den særlige bestemmelsen V2 (1) i 7.2.4 anven-

delse bare dersom den eksplosive varen har en nettovekt på mer enn 3 000 kg (4 000 kg med tilhenger), og dersom 

fyrverkeriet er klassifisert som UN 0335 i henhold til standardtabellen i 2.1.3.5.5 for klassifisering av fyrverkeri i henhold 

til 14. reviderte utgave av FNs rekommandasjoner om transport av farlig gods. 

En slik klassifisering skal godkjennes av vedkommende myndighet. En godkjenningsbekreftelse skal følge med 

transportenheten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Kommentarer: Transport av fyrverkeri er tidsbegrenset til to korte perioder i året: årsskiftet og månedsskiftet april/mai. 

Transporten fra avsenderne til terminalene kan uten store problemer gjennomføres med den nåværende flåten av EX-

godkjente kjøretøyer. Distribusjonen både av fyrverkeri fra terminalene til forhandlerne og av overskuddsvarer tilbake fra 

terminalen begrenses imidlertid av mangel på EX-godkjente kjøretøyer. Transportørene er ikke interessert i å investere i 

slike godkjenninger, ettersom de ikke får dekket sine utgifter. På denne måten settes hele eksistensen til fyr-

verkerileverandører i fare, fordi de ikke får produktene sine ut på markedet. 

Når dette unntaket benyttes, skal fyrverkeriet klassifiseres på grunnlag av standardlisten i FNs rekommandasjoner, slik at 

klassifiseringen er mest mulig à jour. 

Et tilsvarende unntak finnes for UN 0336-fyrverkeri i den særlige bestemmelsen 651 i 3.3.1 i ADR 2005. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO-bi-SE-13 

Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-DK-4. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF, artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) (lokal transport over korte avstander). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: 

Henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2022. 

UK Det forente kongerike 

RO–bi–UK–1 

Gjelder: Kryssing av offentlig vei med kjøretøyer som transporterer farlig gods (N8). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B.  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av farlig gods på offentlig vei. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene om farlig gods får ikke anvendelse på transport på et privat område som 

krysses av en vei. For klasse 7 får dette unntaket ikke anvendelse på noen av bestemmelsene i forskriftene om (veitransport 

av) radioaktivt materiale fra 2002 [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002]. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 

Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b). 

Kommentarer: Det kan lett oppstå en situasjon der gods transporteres mellom private områder som befinner seg på hver sin 

side av en vei. Dette utgjør ikke transport av farlig gods på en offentlig vei i vanlig forstand, og ingen av bestemmelsene 

om farlig gods bør få anvendelse i et slikt tilfelle. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–UK–2 

Gjelder: Unntak fra forbudet for føreren eller sidemannen mot å åpne emballasje med farlig gods i en lokal 

distribusjonskjede fra et lokalt distribusjonslager til en detaljist eller sluttbruker, og fra detaljisten til sluttbrukeren (unntatt 

for klasse 7) (N11). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.3.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Forbud for føreren eller sidemannen mot å åpne emballasje med farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Forbudet mot å åpne emballasje begrenses av tilleggsbestemmelsen «med mindre 

transportforetaket har gitt tillatelse til det». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3). 

Kommentarer: Bokstavelig oppfattet kan forbudet i vedlegget, slik det er formulert, skape alvorlige problemer for distri-

busjonen på detaljistnivå. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–UK–3 

Gjelder: Alternative transportbestemmelser om trefat som inneholder UN 3065 i emballasjegruppe III. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.4, 4.1, 5.2 og 5.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til emballasje og merking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til transport av alkoholholdige drikker med en alkoholprosent på over 24 %, men 

høyst 70 % (emballasjegruppe III), i ikke-FN-godkjente trefat uten faremerker, underlagt strengere lastekrav og krav til 

kjøretøyer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14). 

Kommentarer: Dette er et produkt med høy verdi som er pålagt en offentlig særavgift, og som må transporteres mellom 

destillasjonsforetaket og tollageret i sikrede og forseglede kjøretøyer. I de utfyllende sikkerhetskravene er det tatt hensyn til 

lempingen på kravene til emballasje og merking. 

Gyldig til: 30. juni 2021.  
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RO–bi–UK–4 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–12. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2007 Part 1. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RO–bi–UK–5 

Gjelder: Innsamling av brukte batterier til sluttbehandling eller gjenvinning. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Særbestemmelse 636. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Følgende vilkår tillates i stedet for særbestemmelse 636 i kapittel 3.3: 

Brukte litiumbatterier (UN 3090 og UN 3091) som er samlet inn og klargjort til transport for sluttbehandling, fra retur-

punktene for forbrukere til mellombehandlingsanlegget sammen med andre batterier som ikke inneholder litium (UN 2800 

og UN 3028), omfattes ikke av de andre bestemmelsene i ADR dersom de oppfyller følgende vilkår: 

— De skal pakkes i IH2-fat eller 4H2-kasser som oppfyller kravene til faste stoffer i emballasjegruppe II. 

— Høyst 5 % av hver emballasje kan utgjøres av litium- og litiumionebatterier. 

— Hver enkelt emballasjes bruttovekt skal ikke overstige 25 kg. 

— Den samlede vekten per transportenhet skal ikke overstige 333 kg. 

— Ikke noe annet farlig gods kan inngå i transporten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment 2007 part 1. 

Kommentarer: Returpunkter for forbrukere finnes gjerne hos detaljsalgssteder, og det er ikke praktisk å lære opp et stort 

antall personer i å sortere og pakke brukte batterier i samsvar med ADR. Det britiske systemet vil fungere etter 

retningslinjene fastsatt i «UK Waste and Resources Action Programme» og vil innebære at det stilles til rådighet korrekt 

ADR-emballasje og nødvendige instruksjoner. 

Gyldig til: onsdag 30. juni 2021.» 

2) I vedlegg II skal avsnitt II.3. lyde: 

«II.3. Nasjonale unntak 

Unntak for medlemsstatene for transport av farlig gods på deres territorium på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

Nummerering av unntakene: RA-a/bi/bii-MS-nn 

RA = jernbane 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = forkortelse for medlemsstat 

nn = løpenummer  
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På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA–a–DE–2 

Gjelder: Sampakking tillatt. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Sampakking ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til sampakking av gjenstander i klasse 1.4S (patroner til 

små våpen), aerosoler (klasse 2) og rengjørings- og behandlingsmidler i klasse 3 og 6.1 (UN-numre angitt) i form av sett 

som selges sampakket i emballasjegruppe II og i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 21. 

Kommentarer: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

FR Frankrike 

RA–a–FR–3 

Gjelder: Transport for jernbaneforetakets egen regning. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Opplysninger om farlige materialer skal angis i fraktbrevet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport for jernbaneforetakets egen regning av mengder som ikke overstiger grensene 

angitt i 1.1.3.6, omfattes ikke av kravet om lasterklæring. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer — Article 20.2. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RA–a–FR–4 

Gjelder: Unntak fra merking av visse postvogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om å feste etiketter på sidene av vognene. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bare postvogner som transporterer over tre tonn materiale i samme klasse (unntatt klasse  

1, 6.2 eller 7), må merkes. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer — Article 21.1. 

Gyldig til: 30. juni 2021.  
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SE Sverige 

RA–a–SE–1 

Gjelder: En jernbanevogn som transporterer farlig gods som ekspressgods, trenger ikke å være utstyrt med etiketter. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Jernbanevogner som transporterer farlig gods, skal være utstyrt med etiketter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: En jernbanevogn som transporterer farlig gods som ekspressgods, trenger ikke å være utstyrt 

med etiketter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Det er mengdebegrensninger i RID for gods som betegnes som ekspressgods. Det dreier seg altså om små 

mengder. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

UK Det forente kongerike 

RA–a–UK–1 

Gjelder: Transport av gjenstander som inneholder materialer med lav radioaktivitet, som f.eks. klokker, røykdetektorer og 

kompasskiver. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: De fleste av kravene i RID. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av stoffer i klasse 7. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fullt unntak fra nasjonale bestemmelser for visse handelsprodukter som inneholder 

begrensede mengder med radioaktivt materiale. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail 

Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 

1999). 

Kommentarer: Dette unntaket er et kortsiktig tiltak som ikke lenger er nødvendig når tilsvarende endringer i IAEA-

forskriftene er innarbeidet i RID. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RA–a–UK–2 

Gjelder: Lemping på restriksjonene på transport i vogner, kjøretøyer og containere av samlastede sprengstoffer og spreng-

stoffer som er samlastet med andre typer farlig gods (N4/5/6). 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Restriksjoner på visse typer samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Nasjonal lovgivning er mindre restriktiv med hensyn til samlasting av sprengstoffer dersom 

slik transport kan gjennomføres uten risiko.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail 

Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 

1999). 

Kommentarer: Det forente kongerike ønsker å tillate enkelte tilpasninger av reglene for samlasting av sprengstoffer med 

andre sprengstoffer og for samlasting av sprengstoffer med annet farlig gods. Enhver tilpasning skal inneholde en mengde-

begrensning for én eller flere bestanddeler av lasten og kan tillates bare dersom alle rimelige tiltak er iverksatt for å hindre 

at sprengstoffene kommer i kontakt med eller står i fare for å komme i kontakt med annet farlig gods. 

Eksempler på tilpasninger som Det forente kongerike kan ønske å tillate: 

1. Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 

0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361, kan transporteres i samme kjøretøy som farlig gods som er klassifisert med 

UN-nummer 1942. Mengden UN 1942 som kan transporteres, skal begrenses ved å betrakte sprengstoffet som et 1.1D-

sprengstoff. 

2. Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453, kan transporteres i 

samme kjøretøy som farlig gods i transportkategori 2 (unntatt brannfarlige gasser og smittefarlige og giftige stoffer) 

eller farlig gods i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige godset i transportkategori  

2 har en samlet masse eller mengde på høyst 500 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på høyst 

500 kg. 

3. 1.4G-sprengstoffer kan transporteres i samme kjøretøy som brannfarlige væsker og brannfarlige gasser i transport-

kategori 2 eller tungt antennelige, ikke-toksiske gasser i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at 

det farlige godset har en samlet masse eller mengde på høyst 200 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet 

nettomasse på høyst 20 kg. 

4. Eksplosjonsfarlige gjenstander som er klassifisert med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257, kan transporteres sammen 

med eksplosjonsfarlige gjenstander i kompatibilitetsgruppe D, E eller F når de inngår som bestanddeler i disse gjenstan-

dene. Den samlede mengden sprengstoffer med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 skal ikke overstige 20 kg. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–UK–3 

Gjelder: Tillatelse til å benytte ulike verdier for «største samlede mengde per transportenhet» for gods i klasse 1 i kategori 1 

og 2 i tabell 1.1.3.1. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak knyttet til typen transportoppdrag. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fastsettelse av regler for unntak for begrensede mengder og om samlasting av sprengstoffer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). 

Kommentarer: Tillatelse til å benytte ulike mengdebegrensninger og ulike multiplikasjonsfaktorer for samlasting for gods i 

klasse 1, nærmere bestemt «50» for kategori 1 og «500» for kategori 2. Ved beregning av samlasting benyttes multipli-

kasjonsfaktor «20» for transportkategori 1 og multiplikasjonsfaktor «2» for transportkategori 2. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RA–a–UK–4 

Gjelder: Vedtakelse av RA–a–FR–6. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.3.2.  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Lemping på merkingskravene for kombitransport. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Kravet om faresedler gjelder ikke når kjøretøyets sedler er klart synlige. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12). 

Kommentarer: Dette har alltid vært en nasjonal bestemmelse i Det forente kongerike. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

RA–a–UK–5 

Gjelder: Distribusjon av gods i innvendige emballasjer til detaljister eller brukere (unntatt gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) fra 

lokale distribusjonslagre til detaljister eller brukere og fra detaljister til sluttbrukere. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ikke noe krav om at emballasjer skal være utstyrt med et RID/ADR- eller FN-merke. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2007: Regulation 26. 

Kommentarer: Kravene i RID er ikke hensiktsmessige for de siste etappene av en transport fra et distribusjonslager til en 

detaljist eller bruker, eller fra en detaljist til en sluttbruker. Formålet med dette unntaket er å tillate at innvendige 

godsbeholdere for distribusjon til detaljist kan transporteres på jernbanestrekningen av en lokal distribusjonsrute uten en 

ytre emballasje. 

Gyldig til: 30. juni 2021. 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA–bi–DE–2 

Gjelder: Transport av emballert farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, emballering og merking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sampakking og transport av farlig avfall i kolli og IBC-containere; 

avfall skal pakkes i innvendig emballasje (når det samles inn) og kategoriseres i særlige avfallsgrupper (for å unngå farlige 

reaksjoner innenfor en avfallsgruppe); bruk av skriftlige spesialinstrukser om avfallsgruppene som fraktbrev; innsamling av 

avfall fra husholdninger og laboratorier osv. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 20. 

Kommentarer: Liste nr. 6*. 

Gyldig til: 30. juni 2021.  
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RA-bi-DE-3 

Gjelder: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann), klasse 4.2, emballasjegruppe I, i jernbanetankvogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 6.8, 6.8.2.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om konstruksjon av tanker og tankvogner. I kapittel 6.8 punkt 6.8.2.3 

kreves typegodkjenning for tanker som brukes til transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann). 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann), klasse 4.2, emballasjegruppe I, over 

korte avstander (fra Sassnitz-Mukran til Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz og Bitterfeld) i jernbanetankvogner bygget etter 

russiske standarder. Godstransporten omfattes av ytterligere driftsbestemmelser fastsatt av vedkommende sikker-

hetsmyndigheter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92. 

Gyldig til: 30. januar 2020 (tillatelsen er forlenget). 

DK Danmark 

RA–bi–DK-1 

Gjelder: Transport av farlig gods i tunneler. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lasting, lossing og sikkerhetsavstand. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I lovgivningen er det fastsatt andre bestemmelser enn dem som er fastsatt i avsnitt II.1 i 

vedlegg II til direktiv 2008/68/EF om transport gjennom jernbanetunnelen i den faste forbindelsen over Storebælt. Disse 

andre bestemmelsene er bare knyttet til lastvolum og avstanden mellom laster av farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på 

Storebælt og Øresund, 15. februar 2005. 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2022. 

RA–bi–DK-2 

Gjelder: Transport av farlig gods i tunneler. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lasting, lossing og sikkerhetsavstand. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I lovgivningen er det fastsatt andre bestemmelser enn dem som er fastsatt i avsnitt II.1 i 

vedlegg II til direktiv 2008/68/EF om transport gjennom jernbanetunnelen i den faste forbindelsen over Øresund. Disse 

andre bestemmelsene er bare knyttet til lastvolum og avstanden mellom laster av farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på 

Storebælt og Øresund, 15. februar 2005. 

Kommentarer: 

Gyldig til: 28. februar 2022.  
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SE Sverige 

RA–bi–SE–1 

Gjelder: Transport av farlig avfall til sluttbehandlingsanlegg for farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Emballasje som inneholder farlig gods i form av avfall, skal transporteres i samsvar med 

bestemmelsene i ADR, der bare noen få unntak tillates. Unntak tillates ikke for alle typer stoffer og gjenstander. 

De viktigste unntakene er følgende: 

Småemballasje (under 30 kg) med farlig gods i form av avfall kan pakkes i emballasjer, herunder IBC-containere og 

engrosemballasje, uten å være i samsvar med bestemmelsene i punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 

6.6.5.4.3 i avsnitt II.1 i vedlegg II til dette direktiv. Emballasjer, herunder IBC-containere og engrosemballasje, behøver 

ikke å prøves i transportklar stand gjennom en representativ stikkprøve av små innvendige emballasjer. 

Dette er tillatt, forutsatt at 

— emballasje, IBC-containere og engrosemballasje er i samsvar med en type som er prøvd og godkjent i samsvar med 

emballasjegruppe I eller II i gjeldende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i avsnitt II.1 i vedlegg II til dette direktiv, 

— småemballasjen er pakket med et absorberende materiale som holder på all fri væske som kan lekke ut i den ytre 

emballasjen, IBC-containerne eller engrosemballasjen under transporten, 

— emballasjer, IBC-containere eller engrosemballasje i transportklar stand har en bruttovekt på høyst den tillatte brutto-

vekten angitt på FN-konstruksjonstypemerkingen for emballeringsgruppe I eller II for emballasje, IBC-containere eller 

engrosemballasje, 

— følgende setning inngår i transportdokumentet: «Pakket i samsvar med del 16 i RID-S». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på järnväg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Kommentarer: Punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i avsnitt II.1 i vedlegg II til dette 

direktiv er vanskelig å bruke fordi emballasjen, IBC-containerne og engrosemballasjen skal prøves med en representativ 

stikkprøve av avfallet, som er vanskelig å fastsette på forhånd. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) ii) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA-bii-DE-1 

Gjelder: Lokal transport av UN 1051 (hydrogencyanid, stabilisert, flytende, med høyst 1 vektprosent vann) i jernbanetank-

vogner, som unntak fra punkt 4.3.2.1.1 i avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 4.3.2.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Forbud mot transport av UN 1051 (hydrogencyanid), stabilisert, flytende, som inneholder 

høyst 1 vektprosent vann, i jernbanetankvogner (RID-tanker). 
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Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal jernbanetransport på nærmere angitte strekninger som ledd i en fastlagt industriprosess 

og strengt kontrollert på klart angitte vilkår. Transport foretas med tankvogner som er særlig lisensiert for dette formålet, og 

hvis konstruksjon og utstyr løpende tilpasses de nyeste sikkerhetskravene. Transportprosessen reguleres i detalj av 

ytterligere driftsmessige sikkerhetsbestemmelser i avtaler med relevante myndigheter for sikkerhet og beredskap og 

overvåkes av relevante tilsynsmyndigheter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97. 

Gyldig til: 1. januar 2023. 

RA-bii-DE-2 

Gjelder: lokal transport på bestemte strekninger av UN 1402 (kalsiumkarbid), emballasjegruppe I, i containere på vogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 7.3.1.1 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser om bulktransport. I henhold til tabell A i kapittel 3.2 er 

bulktransport av kalsiumkarbid ikke tillatt 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal jernbanetransport av UN 1402 (kalsiumkarbid), emballasjegruppe 1, på nærmere 

angitte strekninger som ledd i en fastlagt industriprosess og strengt kontrollert på klart angitte vilkår. Lasten transporteres i 

spesialbygde containere på vogner. Godstransporten omfattes av ytterligere driftsbestemmelser fastsatt av vedkommende 

sikkerhetsmyndigheter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. 

Gyldig til: 15. januar 2024.» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/1952 

av 25. oktober 2017 

om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 og av 

rådsforordning (EØF) nr. 1101/89(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91, 

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) Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen har bekreftet sin felles forpliktelse til å ajourføre og forenkle regelverket i 

den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(3). 

2) For å kunne rasjonalisere og redusere omfanget av gjeldende EU-rett er det nødvendig å analysere den regelmessig for å 

avdekke foreldet regelverk. Det er nyttig å oppheve foreldet regelverk for å sikre at den rettslige rammen er åpen, 

tydelig og enkel å bruke for medlemsstatene og berørte parter, som i dette tilfellet er sektoren for fart på innlands 

vannveier og for godstransport på vei. 

3) I 1989 vedtok Rådet forordning (EØF) nr. 1101/89(4). Ti år senere vedtok Rådet forordning (EF) nr. 718/1999(5) for å 

sikre at sektoren for fart på innlands vannveier fortsatt hadde egnede verktøyer til rådighet, og for å forvalte 

flåtekapasiteten. Forordning (EF) nr. 718/1999 har samme formål som forordning (EØF) nr. 1101/89 uten å oppheve 

den. 

4) I samsvar med artikkel 8 nr. 6 i avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om gods- og 

persontransport med jernbane og på vei(6) har alle kjøretøyer som oppfyller de tekniske standardene fastsatt i råds-

direktiv 96/53/EF(7), vært unntatt fra kvote- og tillatelsesordninger siden 1. januar 2005. Europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 2888/2000(8) om fordeling av tillatelser for tunge lastebiler som kjøres i Sveits, bør derfor anses som 

foreldet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 31.10.2017, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 45. 

(1) EUT C 209 av 30.6 2017, s. 58. 

(2) Europaparlamentets holdning av 12. september 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 9. oktober 2017. 

(3) EUT L 123 av 12.5. 2016, s. 1. 

(4) Rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 av 27. april 1989 om strukturell sanering av fart på innlands vannveier (EFT L 116 av 28.4.1989, s. 25). 

(5) Rådsforordning (EF) nr. 718/1999 av 29. mars 1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport på innlands 

vannveier (EFT L 90 av 2.4.1999, s. 1). 

(6) EFT L 114 av 30.4.2002, s. 91. 

(7) Rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største 

tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2888/2000 om fordeling av tillatelser for tunge lastebiler som kjøres i Sveits (EFT L 336 av 

30.12.2000, s. 9). 

2020/EØS/40/39 
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5) Etter Republikken Bulgarias og Romanias tiltredelse til Unionen 1. januar 2007 er europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 685/2001(1) ikke lenger nødvendig, ettersom disse medlemsstatene ikke lenger trenger tillatelse til gods-

transport på vei og til å fremme kombinert transport. 

6) Forordning (EØF) nr. 1101/89, (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 bør derfor oppheves. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Forordning (EØF) nr. 1101/89, (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 oppheves. 

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 Strasbourg 25. oktober 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 685/2001 av 4. april 2001 om fordeling mellom medlemsstatene av tillatelser mottatt 

gjennom avtaler mellom Det europeiske fellesskap og Republikken Bulgaria og mellom Det europeiske fellesskap og Romania om 

fastsettelse av visse vilkår for godstransport på vei og om fremming av kombinert transport (EFT L 108 av 18.4.2001, s. 1). 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2364 

av 18. desember 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU med hensyn til terskelverdiene som skal 

anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som 

driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF(1), 

særlig artikkel 17 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning 2014/115/EU(2) godkjente Rådet protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp («avtalen»)(3) 

inngått innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon. Avtalen er et plurilateralt instrument, og dens formål er å 

gjensidig åpne markedene for offentlige innkjøp mellom avtalepartene. Den får anvendelse på enhver innkjøpskontrakt 

med en verdi lik eller større enn de beløpene («terskelverdier») som er fastsatt i avtalen og uttrykt i spesielle trekk-

rettigheter. 

2) Et av målene med direktiv 2014/25/EU er å gjøre det mulig for oppdragsgivere som anvender direktivet, samtidig å 

overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. For å oppnå dette er det nødvendig å tilpasse de terskelverdiene som er 

fastsatt ved nevnte direktiv for offentlige kontrakter, og som også omfattes av avtalen, slik at de tilsvarer motverdien i 

euro av terskelverdiene fastsatt i avtalen, avrundet ned til nærmeste tusen. 

3) Av konsekvenshensyn bør også de terskelverdiene fastsatt i direktiv 2014/25/EU som ikke omfattes av avtalen, 

tilpasses. 

4) Direktiv 2014/25/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 15 i direktiv 2014/25/EU gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav a) erstattes beløpet «418 000 euro» med «443 000 euro». 

2) I bokstav b) erstattes beløpet «5 225 000 euro» med «5 548 000 euro». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2018. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 19.12.2017, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, 

s. 46. 

(1) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243. 

(2) Rådsbeslutning 2014/115/EU av 2. desember 2013 om inngåelse av protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp (EUT L 68 

av 7.3.2014, s. 1). 

(3) EUT L 68 av 7.3.2014, s. 4. 

2020/EØS/40/40 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2365 

av 18. desember 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU med hensyn til terskelverdiene som skal 

anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om 

oppheving av direktiv 2004/18/EF(1), særlig artikkel 6 nr. 5 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning 2014/115/EU(2) godkjente Rådet protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp («avtalen»)(3) 

inngått innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon. Avtalen er et plurilateralt instrument, og dens formål er å 

gjensidig åpne markedene for offentlige innkjøp mellom avtalepartene. Den får anvendelse på enhver innkjøpskontrakt 

med en verdi lik eller større enn de beløpene («terskelverdier») som er fastsatt i avtalen og uttrykt i spesielle 

trekkrettigheter. 

2) Et av målene med direktiv 2014/24/EU er å gjøre det mulig for offentlige oppdragsgivere som anvender direktivet, 

samtidig å overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. For å oppnå dette er det nødvendig å tilpasse de terskelverdiene 

som er fastsatt ved nevnte direktiv for offentlige kontrakter, og som også omfattes av avtalen, slik at de tilsvarer 

motverdien i euro av terskelverdiene fastsatt i avtalen, avrundet ned til nærmeste tusen. 

3) Av konsekvenshensyn bør også de terskelverdiene fastsatt i direktiv 2014/24/EU som ikke omfattes av avtalen, 

tilpasses. 

4) Direktiv 2014/24/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I direktiv 2014/24/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) erstattes beløpet «5 225 000 euro» med «5 548 000 euro». 

b) I bokstav b) erstattes beløpet «135 000 euro» med «144 000 euro». 

c) I bokstav c) erstattes beløpet «209 000 euro» med «221 000 euro». 

2) I artikkel 13 første ledd gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) erstattes beløpet «5 225 000 euro» med «5 548 000 euro». 

b) I bokstav b) erstattes beløpet «209 000 euro» med «221 000 euro». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 19.12.2017, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, 

s. 46. 

(1) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65. 

(2) Rådsbeslutning 2014/115/EU av 2. desember 2013 om inngåelse av protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp (EUT L 68 

av 7.3.2014, s. 1). 

(3) EUT L 68 av 7.3.2014, s. 4. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 18. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2366 

av 18. desember 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU med hensyn til terskelverdiene som skal 

anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjonskontrakter(1), 

særlig artikkel 9 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning 2014/115/EU(2) godkjente Rådet protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp («avtalen»)(3) 

inngått innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon. Avtalen er et plurilateralt instrument, og dens formål er å 

gjensidig åpne markedene for offentlige innkjøp mellom avtalepartene. Den får anvendelse på enhver innkjøpskontrakt med 

en verdi lik eller større enn de beløpene («terskelverdier») som er fastsatt i avtalen og uttrykt i spesielle trekkrettigheter. 

2) Et av målene med direktiv 2014/23/EU er å gjøre det mulig for oppdragsgivere og offentlige oppdragsgivere som 

anvender direktivet, samtidig å overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. For å oppnå dette er det nødvendig å tilpasse 

de terskelverdiene som er fastsatt ved nevnte direktiv for offentlige kontrakter, og som også omfattes av avtalen, slik at 

de tilsvarer motverdien i euro av terskelverdiene fastsatt i avtalen, avrundet ned til nærmeste tusen. 

3) Av konsekvenshensyn bør også de terskelverdiene fastsatt i direktiv 2014/23/EU som ikke omfattes av avtalen, 

tilpasses. 

4) Direktiv 2014/23/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 8 nr. 1 i direktiv 2014/23/EU erstattes beløpet «5 225 000 euro» med «5 548 000 euro». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 18. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 19.12.2017, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 46. 

(1) EUT L 94 av 28.3.2014, s. 1. 

(2) Rådsbeslutning 2014/115/EU av 2. desember 2013 om inngåelse av protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp (EUT L 68 

av 7.3.2014, s. 1). 

(3) EUT L 68 av 7.3.2014, s. 4. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2367 

av 18. desember 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF med hensyn til terskelverdiene som skal 

anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 2009 om samordning av framgangsmåtene ved 

oppdragsgiveres eller offentlige oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og tjenestekontrak-

ter på forsvars- og sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(1), særlig artikkel 68, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved beslutning 2014/115/EU(2) godkjente Rådet protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp («avtalen»)(3) 

inngått innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon. Avtalen er et plurilateralt instrument, og dens formål er å 

gjensidig åpne markedene for offentlige innkjøp mellom avtalepartene. Den får anvendelse på enhver innkjøpskontrakt 

med en verdi lik eller større enn de beløpene («terskelverdier») som er fastsatt i avtalen og uttrykt i spesielle 

trekkrettigheter. 

2) Et av målene med direktiv 2009/81/EF er å gjøre det mulig for oppdragsgivere og offentlige oppdragsgivere som 

anvender direktivet, samtidig å overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. For å oppnå dette er det nødvendig å tilpasse 

de terskelverdiene som er fastsatt ved nevnte direktiv for offentlige kontrakter, og som også omfattes av avtalen, slik at 

de tilsvarer motverdien i euro av terskelverdiene fastsatt i avtalen, avrundet ned til nærmeste tusen. 

3) Av konsekvenshensyn bør terskelverdiene fastsatt i direktiv 2009/81/EF tilpasses de endrede terskelverdiene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(4). Direktiv 2009/81/EF bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den rådgivende komité for offentlige kontrakter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 8 i direktiv 2009/81/EF gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav a) erstattes beløpet «418 000 euro» med «443 000 euro». 

2) I bokstav b) erstattes beløpet «5 225 000 euro» med «5 548 000 euro». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2018. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 19.12.2017, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 46. 

(1) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76. 

(2) Rådsbeslutning 2014/115/EU av 2. desember 2013 om inngåelse av protokollen om endring av avtalen om offentlige innkjøp (EUT L 68 

av 7.3.2014, s. 1). 

(3) EUT L 68 av 7.3.2014, s. 4. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp som gjøres av foretak på området vann- og energi-

forsyning, transport og posttjenester og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2017/1508 

av 28. august 2017 

om referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og 

standardverdier for referansemåling av beste kvalitet for nærings- og nytelsesmiddelindustrien i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei 

fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 2001/681/EF og 2006/193/EF(1), særlig artikkel 46 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Sektorvise referansedokumenter utviklet av Kommisjonen i samsvar med forordning (EF) nr. 1221/2009 er nødvendige for 

å bidra til at organisasjoner i en bestemt sektor kan fokusere bedre på de viktigste aspektene ved sin miljøstyringsordning, 

og for å legge til rette for vurdering, rapportering og forbedring av organisasjonens miljøprestasjon. De inneholder beste 

miljøstyringspraksis, indikatorer for miljøprestasjon og, der det er aktuelt, standardverdier for referansemåling av beste 

kvalitet og klassifiseringsordninger som gjør det mulig å fastslå miljøprestasjonsnivåene i disse sektorene. 

2) Den beste miljøstyringspraksisen som er presentert i vedlegget til denne beslutning, tar for seg viktige problemstillinger 

i nærings- og nytelsesmiddelindustrien. Den bør også fremme en mer sirkulær økonomi ved å peke på konkrete tiltak for 

å forbedre avfallshåndtering, fremme bruk av biprodukter og unngå næringsmiddelavfall. 

3) Det er ikke obligatorisk for EMAS-registrerte organisasjoner å overholde standardverdiene for referansemåling av beste 

kvalitet i henhold til det sektorvise referansedokumentet, ettersom EMAS overlater til organisasjonene selv å vurdere 

om standardverdiene for referansemåling er rimelige for dem med hensyn til kostnader og nytte. 

4) Forordning (EF) nr. 1221/2009 krever at EMAS-registrerte organisasjoner tar hensyn til sektorvise referansedokumenter 

når de utarbeider sine miljøstyringsordninger, og når de vurderer sin miljøprestasjon i miljøredegjørelsen i samsvar med 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1221/2009. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 223 av 30.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 48. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1. 
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5) Nærings- og nytelsesmiddelindustrien, som omhandles i vedlegget til denne beslutning, ble utpekt som prioritert sektor for 

vedtakelse av sektorvise og sektorovergripende referansedokumenter i kommisjonsmeldingen om etablering av en 

arbeidsplan for å utarbeide en veiledende liste over sektorer for vedtakelse av sektorvise og sektorovergripende referanse-

dokumenter i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for 

miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(1). 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 49 i forordning (EF) 

nr. 1221/2009. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og 

standardverdier for referansemåling av beste kvalitet for nærings- og nytelsesmiddelindustrien er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

EMAS-registrerte organisasjoner i nærings- og nytelsesmiddelindustrien skal ta hensyn til det sektorvise referansedokumentet 

nevnt i artikkel 1, og skal derfor 

— bruke relevante elementer i det sektorvise referansedokumentet når de utarbeider og gjennomfører sin miljøstyringsordning 

på grunnlag av miljøgjennomgåelsene, 

— bruke relevante sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon beskrevet i det sektorvise referansedokumentet for å 

rapportere om ytelsen knyttet til de mer spesifikke miljøaspektene som en organisasjon identifiserer i miljøredegjørelsen, 

— angi i miljøredegjørelsen hvordan beste miljøstyringspraksis og standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet er 

tatt hensyn til ved vurdering av organisasjonens miljøprestasjon og faktorer knyttet til denne ytelsen. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft den 90. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 28. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) EUT C 358 av 8.12.2011, s. 2. 
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1. INNLEDNING 

Dette sektorvise referansedokumentet bygger på en detaljert rapport om vitenskapelige og politiske aspekter(1) (rapport 

om beste praksis) som er utarbeidet av Institutt for teknologisk framtidsforskning (IPTS), som er et av de sju 

instituttene ved Europakommisjonens felles forskningssenter (FFS). 

Relevant rettslig grunnlag 

Fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) ble innført ved rådsforordning (EØF) nr. 1836/93(2) i 

1993 med henblikk på frivillig deltakelse fra organisasjoner. EMAS har deretter gjennomgått to større revisjoner: 

— Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001(3). 

— Forordning (EF) nr. 1221/2009. 

Et viktig nytt element i den siste revisjonen, som trådte i kraft 11. januar 2010, er artikkel 46 om utarbeiding av 

sektorvise referansedokumenter (SRD, Sectoral Reference Documents). De sektorvise referansedokumentene skal 

inneholde beste miljøstyringspraksis (BEMP), sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og, der det er aktuelt, 

standardverdier for referansemåling av beste kvalitet og klassifiseringsordninger som viser miljøprestasjonsnivåer. 

Hvordan dette dokumentet skal forstås og brukes 

Ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) er en ordning for frivillig deltakelse fra organisasjoner som har 

forpliktet seg til kontinuerlig miljøforbedring. Innenfor denne rammen gir dette sektorvise referansedokumentet 

sektorspesifikk veiledning for nærings- og nytelsesmiddelindustrien og beskriver en rekke alternativer for forbedring 

samt beste praksis. 

Dokumentet ble skrevet av Europakommisjonen med bidrag fra berørte parter. En teknisk arbeidsgruppe som består av 

sakkyndige og berørte parter i sektoren, har under ledelse av FFS drøftet og til slutt blitt enige om beste 

miljøstyringspraksis, de sektorspesifikke indikatorene for miljøprestasjon og standardverdiene for referansemåling av 

beste kvalitet som er beskrevet i dette dokumentet. Særlig ble disse referanseverdiene ansett å være representative for 

miljøprestasjonsnivåene som oppnås av de organisasjonene som gjør det best innen sektoren. 

Hensikten med det sektorvise referansedokumentet er å hjelpe og støtte alle organisasjoner som har som mål å forbedre 

sin miljøprestasjon, ved å gi dem ideer og inspirasjon i tillegg til praktisk og teknisk veiledning. 

Det sektorvise referansedokumentet henvender seg først og fremst til organisasjoner som allerede er EMAS-registrert, 

deretter til organisasjoner som vurderer å registrere seg i EMAS i framtiden, og for det tredje til alle organisasjoner 

som ønsker å lære mer om beste miljøstyringspraksis for å kunne forbedre sin miljøprestasjon. Formålet med dette 

dokumentet er derfor å gjøre det lettere for alle organisasjoner i nærings- og nytelsesmiddelindustrien å konsentrere 

seg om relevante miljøaspekter, både direkte og indirekte, og finne opplysninger om beste miljøstyringspraksis, om 

hensiktsmessige sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon for å måle sin egen miljøprestasjon og om 

standardverdier for referansemåling av beste kvalitet. 

Hvordan EMAS-registrerte organisasjoner bør ta hensyn til sektorvise referansedokumenter 

I henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 skal EMAS-registrerte organisasjoner ta hensyn til sektorvise 

referansedokumenter på to ulike nivåer: 

Når de utarbeider og gjennomfører sin miljøstyringsordning i lys av miljøgjennomgåelsene (artikkel 4 nr. 1 

bokstav b)):  

  

(1) Rapporten om vitenskapelige og politiske aspekter er tilgjengelig på FFS/IPTS' nettsted på følgende adresse: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/ 

activities/emas/documents/FoodBeverageBEMP.pdf Konklusjonene om beste miljøstyringspraksis og gjennomførbarhet samt identifiserte 

spesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet i dette sektorvise referansedokumentet 

bygger på resultatene som beskrives i rapporten om vitenskapelige og politiske aspekter. Alle bakgrunnsopplysninger og tekniske detaljer 

framgår av rapporten. 

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 1836/93 av 29. juni 1993 om frivillig deltakelse for industriforetak i en miljøstyrings- og miljørevisjonsordning i 

Fellesskapet (EFT L 168 av 10.7.1993, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning 

for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1). 
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Organisasjonene bør bruke relevante elementer i de sektorvise referansedokumentene når de utformer og gjennomgår 

sine miljømål og -delmål i samsvar med de relevante miljøaspektene som er identifisert i miljøgjennomgåelsen og  

-politikken, samt når de treffer beslutning om hvilke tiltak som skal gjennomføres for å forbedre sin miljøprestasjon. 

Når de utarbeider miljøredegjørelsen (artikkel 4 nr. 1 bokstav d) og artikkel 4 nr. 4): 

a) Organisasjonene bør vurdere de relevante sektorspesifikke indikatorene for miljøprestasjon i det sektorvise 

referansedokumentet når de velger hvilke indikatorer(1) de skal bruke i sin rapportering av miljøprestasjon. 

Når de velger indikatorer som skal rapporteres, bør de ta hensyn til hvilke indikatorer som er foreslått i det tilsvarende 

sektorvise referansedokumentet, og hvor relevante de er når det gjelder vesentlige miljøaspekter som angitt av 

organisasjonen i miljøgjennomgåelsen. Det er nødvendig å ta hensyn til indikatorene bare dersom de er relevante for 

de miljøaspektene som anses som de mest vesentlige i miljøgjennomgåelsen. 

b) Organisasjonene bør ved rapportering av miljøprestasjon og andre faktorer som gjelder organisasjonenes 

miljøprestasjon, angi hvordan det er tatt hensyn til relevant beste miljøstyringspraksis og eventuelt standardverdier 

for referansemåling av beste kvalitet. 

De bør beskrive hvordan relevant beste miljøstyringspraksis og relevante standardverdier for referansemåling av beste 

kvalitet (som viser hvilket miljøprestasjonsnivå som oppnås av de organisasjonene som gjør det best) er blitt brukt til 

å identifisere tiltak og handlinger og eventuelt prioriteringer med sikte på (ytterligere) å bedre miljøprestasjonen. Det 

er imidlertid ikke obligatorisk å gjennomføre beste miljøstyringspraksis eller overholde standardverdiene for 

referansemåling av beste kvalitet, ettersom EMAS er en frivillig ordning og overlater til organisasjonene selv å 

vurdere gjennomførbarheten av standardverdiene for referansemåling og om gjennomføringen av beste praksis er 

rimelig for dem med hensyn til kostnader og nytte. 

På tilsvarende måte som for indikatorene for miljøprestasjon bør organisasjonen vurdere om beste miljøstyrings-

praksis og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet er relevante og mulige å bruke i samsvar med de 

vesentlige miljøaspektene som organisasjonen har angitt i miljøgjennomgåelsen, samt vurdere tekniske og 

økonomiske aspekter. 

Elementene i de sektorvise referansedokumentene (indikatorer, beste miljøstyringspraksis eller standardverdier for 

referansemåling av beste kvalitet) som ikke anses å være relevante når det gjelder de vesentlige miljøaspektene som 

organisasjonen har angitt i miljøgjennomgåelsen, bør ikke rapporteres eller beskrives i miljøredegjørelsen. 

Deltakelse i EMAS er en løpende prosess. Hver gang en organisasjon planlegger å forbedre sin miljøprestasjon (og 

gjennomgår sin miljøprestasjon), skal den søke på bestemte emner i det sektorvise referansedokumentet for å komme 

fram til hvilke problemstillinger den deretter skal gripe fatt i i en trinnvis strategi. 

EMAS' miljøkontrollører skal kontrollere om og hvordan organisasjonen har tatt hensyn til det sektorvise referanse-

dokumentet ved utarbeiding av sin miljøredegjørelse (artikkel 18 nr. 5 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1221/2009). 

I forbindelse med kontroller vil akkrediterte miljøkontrollører trenge dokumentasjon fra organisasjonen på hvordan de 

relevante elementene i det sektorvise referansedokumentet er valgt ut på grunnlag av miljøgjennomgåelsen, og hvordan 

det er tatt hensyn til dem. De skal ikke kontrollere oppfyllelse av de beskrevne standardverdiene for referansemåling av 

beste kvalitet, men bekrefte dokumentasjonen som viser hvordan det sektorvise referansedokumentet er blitt brukt som 

veiledning for å identifisere indikatorer og hensiktsmessige frivillige tiltak som organisasjonen kan gjennomføre for å 

forbedre sin miljøprestasjon. 

Ettersom deltakelse i EMAS og anvendelse av sektorvise referansedokumenter er frivillig, bør organisasjonene ikke 

pålegges noen uforholdsmessige byrder når det gjelder å framlegge slik dokumentasjon. Særlig skal kontrollørene ikke 

kreve individuell begrunnelse for beste praksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for 

referansemåling av beste kvalitet som er nevnt i det sektorvise referansedokumentet, og som organisasjonen ikke anser 

som relevant på grunnlag av sin miljøgjennomgåelse. De kan likevel foreslå ytterligere relevante elementer som 

organisasjonen bør ta hensyn til i framtiden, som ytterligere dokumentasjon på at organisasjonen forplikter seg til 

kontinuerlig forbedring av sin miljøprestasjon. 

  

(1) I henhold til vedlegg IV (B.e) i EMAS-forordningen skal miljøredegjørelsen inneholde «en oppsummering av de data som foreligger om 

organisasjonens miljøprestasjon sett i forhold til dens miljømål og -delmål med hensyn til dens betydelige miljøvirkninger. Det skal 

rapporteres om de grunnleggende indikatorene og om andre relevante eksisterende indikatorer for miljøprestasjon som angitt i avsnitt C.»  

I vedlegg IV avsnitt C angis det at «hver organisasjon skal også hvert år redegjøre for sin ytelse som gjelder de mer spesifikke 

miljøaspektene som nevnes i miljøredegjørelsen, og ta hensyn til eventuelle sektorvise referansedokumenter som nevnt i artikkel 46.» 
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Oppbygningen av det sektorvise referansedokumentet 

Dette dokumentet består av fire avsnitt. Avsnitt 1 inneholder en innledning om EMAS' rettslige grunnlag og beskriver 

hvordan dokumentet skal brukes, mens avsnitt 2 definerer virkeområdet for dette sektorvise referansedokumentet. Avsnitt 

3 beskriver kort de ulike formene for beste miljøstyringspraksis(1) og inneholder også opplysninger om anvendelse, både 

generelt og for små og mellomstore bedrifter. Dersom spesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for 

referansemåling av beste kvalitet kan utformes for en bestemt beste miljøstyringspraksis, er disse også angitt. Noen av 

disse indikatorene og standardverdiene er relevante for mer enn én form for beste miljøstyringspraksis, og gjentas derfor 

når det er relevant. Endelig inneholder avsnitt 4 en omfattende tabell med et utvalg av de mest relevante indikatorene for 

miljøprestasjon, med tilhørende forklaringer og tilknyttede standardverdier for referansemåling av beste kvalitet. 

2. VIRKEOMRÅDE 

Dette sektorvise referansedokumentet omhandler aktiviteter i nærings- og nytelsesmiddelindustrien. I dette dokumentet 

omfatter nærings- og nytelsesmiddelindustrien selskaper som faller inn under følgende NACE-koder (i henhold til 

standard for næringsgruppering fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(2)): 

— NACE-kode 10: Produksjon av næringsmidler. 

— NACE-kode 11: Produksjon av drikkevarer. 

Beste praksis for nærings- og nytelsesmiddelindustrien samlet (avsnitt 3.1) gjelder for alle selskaper i NACE-kode 10 

og 11. 

De to tabellene nedenfor utgjør de mest betydelige direkte og indirekte miljøaspektene(3) for produsenter av nærings- 

og nytelsesmidler, de viktigste miljøbelastningene og hvordan disse håndteres i dette dokumentet. De behandles enten i 

forbindelse med beste miljøstyringspraksis beskrevet i avsnitt 3.1 eller ved henvisning til andre referansedokumenter 

som f.eks. beste tilgjengelige teknikker (BAT) for nærings-, nytelsesmiddel- og meieriindustrien (FDM BREF)(4). 

Tabell 2.1 

De viktigste direkte miljøaspektene for produsenter av nærings- og nytelsesmidler  

og hvordan disse håndteres i det sektorvise referansedokumentet 

Viktigste direkte miljøaspekter Tilknyttede største miljøbelastninger Beste miljøstyringspraksis 

Industrielle prosesser og 

tilknyttede aktiviteter 

Utslipp til vann — Se BAT i FDM BREF 

Utslipp til luft (NOx, SOx, VOC, 

partikler) 

— Se BAT i FDM BREF 

Generering av fast avfall — Se BAT i FDM BREF 

— Beste miljøstyringspraksis for å unngå 

næringsmiddelavfall i nærings- og nytelses-

middelindustrien (avsnitt 3.1.9) 

  

(1) En detaljert beskrivelse av hver enkelt form for beste praksis, med praktisk veiledning om hvordan de skal gjennomføres, er tilgjengelig i «Best 

Practice Report» offentliggjort av FFS og tilgjengelig på http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/FoodBeverageBEMP.pdf 

Organisasjoner oppfordres til å lese dette dersom de er interessert i å lære mer om beste praksis slik det er beskrevet i dette sektorvise 

referansedokumentet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE 

Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 av 

30.12.2006, s. 1). 

(3) I henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 viser «direkte miljøaspekt» til et miljøaspekt knyttet til organisasjonens egne aktiviteter, produkter 

og tjenester som den har direkte kontroll over. Derimot viser «indirekte miljøaspekt» til et miljøaspekt som kan være et resultat av samspillet 

mellom en organisasjon og tredjemann, og som i rimelig grad kan påvirkes av organisasjonen. 

(4) Flere opplysninger om innholdet i referansedokumentene om beste tilgjengelige teknikker og fullstendig forklaring av begreper og forkortelser 

finnes på nettstedet til Det europeiske byrå for integrert forebygging og begrensning av forurensning: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ 
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Viktigste direkte miljøaspekter Tilknyttede største miljøbelastninger Beste miljøstyringspraksis 

 Vannforbruk — Se BAT i FDM BREF 

Energiforbruk og utslipp av klimagasser 

(CO2) 

— Beste miljøstyringspraksis for innføring av 

energistyring og energieffektivisering i 

alle aktiviteter (avsnitt 3.1.7) 

— Beste miljøstyringspraksis for integrering 

av fornybar energi i produksjonsprosessen 

(avsnitt 3.1.8) 

Kjøling Energiforbruk, klimagassutslipp (kjøle-

midler) 

— Beste miljøstyringspraksis for å forbedre 

frysing og kjøling (avsnitt 3.1.6) 

Rengjøring Vannforbruk, bruk av kjemikalier, 

spillvannproduksjon 

— Se BAT i FDM BREF 

— Beste miljøstyringspraksis for miljø-

vennlig rengjøring (avsnitt 3.1.4) 

Transport og logistikk Energiforbruk, klimagassutslipp, utslipp 

til luft (CO2, CO, SO2, NOx, partikler 

osv.) 

— Beste miljøstyringspraksis for transport og 

logistikk (avsnitt 3.1.5) 

Emballasje Klimagassutslipp, energiforbruk, uttøm-

ming av ressurser (materialbruk) 

— Se BAT i FDM BREF 

— Beste miljøstyringspraksis for å forbedre 

eller velge emballasje for å minimere 

miljøvirkningen (avsnitt 3.1.3) 

Tabell 2.2 

De viktigste indirekte miljøaspektene for nærings- og nytelsesmiddelindustriens produsenter og 

hvordan disse håndteres i det sektorvise referansedokumentet 

Viktigste indirekte 

miljøaspekter 
Tilknyttede største miljøbelastninger Beste miljøstyringspraksis 

Forvaltning av  

forsyningskjeden 

Klimagassutslipp, energiforbruk, vann-

forbruk, utslipp til luft osv. 

— Beste miljøstyringspraksis for bærekraftig 

forvaltning av forsyningskjeden (avsnitt 

3.1.2) 

Landbruk Klimagassutslipp (CO2, CH4), tap av 

biologisk mangfold, utslipp til luft, 

eutrofiering, vannforbruk 

— Beste miljøstyringspraksis for bærekraftig 

forvaltning av forsyningskjeden (avsnitt 

3.1.2) 

— Se det sektorvise referansedokumentet for 

landbruk — plantedyrking og husdyrpro-

duksjon(1) 
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Viktigste indirekte 

miljøaspekter 
Tilknyttede største miljøbelastninger Beste miljøstyringspraksis 

Emballasje Klimagassutslipp, energiforbruk, uttøm-

ming av ressurser (materialbruk) 

— Beste miljøstyringspraksis for å forbedre 

eller velge emballasje for å minimere 

miljøvirkningen (avsnitt 3.1.3) 

Transport og logistikk Energiforbruk, klimagassutslipp, utslipp 

til luft (CO2, CO, SO2, NOx, partikler 

osv.) 

— Beste miljøstyringspraksis for transport og 

logistikk (avsnitt 3.1.5) 

Detaljhandel Energiforbruk, produksjon av nærings-

middelavfall 

— Se det sektorvise referansedokumentet for 

detaljhandel(2) 

Forbrukernes tilberedning 

av næringsmidler 

Energiforbruk, produksjon av nærings-

middelavfall 

— Beste miljøstyringspraksis for å forbedre 

eller velge emballasje for å minimere 

miljøvirkningen (avsnitt 3.1.3) 

(1) Det sektorvise referansedokumentet for landbruk — plantedyrking og husdyrproduksjon og tilhørende «Best Practice Report» 

offentliggjort av FFS er tilgjengelig på internett: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/agri.html 

(2) Det sektorvise referansedokumentet for detaljhandel og tilhørende «Best Practice Report» offentliggjort av FFS er tilgjengelig på 

internett: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/retail.html 

Miljøaspektene som er oppført i tabell 2.1 og 2.2, er utvalgt som viktigst for flertallet av produsenter av nærings- og 

nytelsesmidler. Hvilke miljøaspekter som skal håndteres av bestemte selskaper, og hvorvidt alle aspekter er direkte 

eller indirekte for et bestemt selskap, bør imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle. Også miljøaspekter som farlig 

avfall, biologisk mangfold eller materialbruk for andre områder enn dem som er angitt over, kan være vesentlige. 

I tillegg til beste miljøstyringspraksis oppført i tabell 2.1 og 2.2 kan en overordnet beste miljøstyringspraksis for å 

«utføre en vurdering av miljømessig bærekraft for produkter og/eller aktiviteter» bidra til å forbedre miljøprestasjonen 

for alle miljøaspekter og tilknyttede belastninger som presenteres i tabellene. 

Videre omfatter dette sektorvise referansedokumentet, bortsett fra å beskrive beste praksis for nærings- og 

nytelsesmiddelindustrien samlet (alle selskaper i NACE-kode 10 og 11) ovenfor, også en rekke bestemte former for 

beste praksis for flere undersektorer, nemlig: 

— bearbeiding av kaffe (NACE-kode 10.83) i avsnitt 3.2, 

— produksjon av olivenolje (NACE-kode 10.41) i avsnitt 3.3, 

— produksjon av alkoholfrie leskedrikker (NACE-kode 11.07) i avsnitt 3.4, 

— produksjon av øl (NACE-kode 11.05) i avsnitt 3.5, 

— produksjon av kjøtt- og fjørfevarer (NACE-kode 10.13) i avsnitt 3.6, 

— produksjon av fruktjuice (NACE-kode 10.32) i avsnitt 3.7, 

— produksjon av ost (NACE-kode 10.51) i avsnitt 3.8, 

— produksjon av brød, kjeks og konditorvarer (NACE-kode 10.71 og 10.72) i avsnitt 3.9, 

— produksjon av vin (NACE 11.02) i avsnitt 3.10.  
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3. BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS, INDIKATORER FOR MILJØPRESTASJON OG STANDARDVERDIER FOR REFERAN-

SEMÅLING AV BESTE KVALITET FOR NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELINDUSTRIEN 

3.1. Beste miljøstyringspraksis for hele nærings- og nytelsesmiddelindustrien 

Dette avsnittet retter seg til alle produsenter av nærings- og nytelsesmidler (NACE-kode 10 og 11). 

3.1.1. Vurdere miljømessig bærekraft for produkter og/eller aktiviteter 

Beste miljøstyringspraksis er å vurdere miljøvirkningen av produkter og aktiviteter ved hjelp av verktøy for livssyklusvur-

dering (LCA)(1) for å identifisere prioriterte tiltaksområder, eller «svake punkter», og utarbeide en strategi for å redusere 

miljøvirkningene. 

An vendel se  

Ved vurdering av miljømessig bærekraft kan produsenter av nærings- og nytelsesmidler stå overfor en rekke utfordringer, 

herunder produktets kompleksitet og tilgang til informasjon. Det kan være dyrt og tidkrevende å foreta LCA-er, og enkelte 

miljøvirkninger kan også være utenfor produsentens kontroll og dermed svært vanskelige å takle, selv om de kan 

kvantifiseres. 

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for små og mellomstore bedrifter i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, 

ettersom de kan benytte forenklede verktøyer når deres kapasitet eller ressurser ikke tillater fullstendige LCA-er. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for  

referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i1) Prosentdel av steder eller produkter(1) som vurderes 

ved hjelp av en anerkjent protokoll for vurdering av 

miljømessig bærekraft (%) 

(i2) Antall anlegg eller produkter som vurderes ved hjelp 

av en anerkjent protokoll for vurdering av miljømessig 

bærekraft 

(b1) Det gjennomføres en vurdering av miljømessig 

bærekraft som omfatter alle aktiviteter i hele selskapet. 

(b2) Det utføres en vurdering av miljømessig bærekraft for 

alle nye produkter under utvikling 

(1) Prosentdelen av produkter kan beregnes (her og for lignende indikatorer som følger) ved å sammenholde det samlede antallet 

ulike typer produkter som framstilles, med hvor mange typer produkter som vurderes ved hjelp av en anerkjent protokoll for 

vurdering av miljømessig bærekraft, eller ved vekting av salgsvolum for hver produkttype som produseres. 

3.1.2. Bærekraftig forvaltning av forsyningskjeden 

Beste miljøstyringspraksis er å forvalte forsyningskjeden, særlig ingredienser eller råstoffer, ved å velge én eller flere 

av følgende tre framgangsmåter: 

— Miljøvennlige innkjøp, dvs. valg av leverandører som oppfyller identifiserte miljøprestasjonskriterier(2). 

— Tilpasning av oppskrifter for å fjerne ingredienser som ikke er bærekraftige. 

— Støtte til eksisterende leverandører for å forbedre deres miljøprestasjon.  

  

(1) Med sikte på å utarbeide en felles metode for måling av miljøprestasjonen gjennom hele livssyklusen har Europakommisjonen utviklet metoder 

for produktets miljøavtrykk (PEF, Product Environmental Footprint) og organisasjonens miljøavtrykk (OEF, Organisation Environmental 

Footprint). Bruken av disse metodene var gjenstand for en kommisjonsrekommandasjon i 2013 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013H0179). Utviklingrn av produkt- og sektorspesifikke regler blir utprøvd (mellom 2013 og 2016) av mer 

enn 280 frivillige selskaper og organisasjoner gruppert i 26 pilotprosjekter (se liste på http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ 

ef_pilots.htm). 

(2) Miljøprestasjonskriteriene for miljøvennlige innkjøp kan bygge på sertifiseringer, standarder, miljømerker, private initiativer/samarbeid 

eller resultatene av bærekraftvurderinger (se beste miljøstyringspraksis 3.1.1) utviklet internt eller eksternt. 



Nr. 40/640 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

For de produsentene av nærings- og nytelsesmidler som bruker betydelige mengder vann som ingrediens (f.eks. 

produsenter av drikkevarer), består beste miljøstyringspraksis dessuten i først å vurdere den risikoen produksjonsstedet 

utgjør for lokale vannressurser. Deretter kan det innføres et bærekraftprogram for vannressurser som tar for seg 

konkrete tiltak som kan treffes for å støtte bevaring av lokale vannressurser. 

An vendel se  

Bærekraftig forvaltning av forsyningskjeden kan ha enkelte begrensninger: i) Miljøvennlige innkjøp forutsetter at 

«grønne» alternativer er tilgjengelige, ii) oppskrifter kan tilpasses dersom ikke-bærekraftige ingredienser kan erstattes 

med tilsvarende og mer bærekraftige alternativer, og iii) det er ikke alltid mulig å påvirke eksisterende leverandører, 

f.eks. på grunn av de små mengdene som små eller mellomstore bedrifter kjøper. De tre metodene som presenteres, 

kan imidlertid i de fleste tilfeller brukes generelt. 

Denne beste miljøstyringspraksis, med nevnte begrensninger, kan fullt ut brukes for små og mellomstore bedrifter i 

nærings- og nytelsesmiddelindustrien. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for  

referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i3) Prosentdel av ingredienser eller produkter (f.eks. 

emballasje) som overholder selskapets spesifikke 

bærekraftskriterier eller gjeldende bærekraftstandarder 

(% av antall eller verdi i euro) 

(i4) Prosentdel av ingredienser eller produkter (f.eks. 

emballasje) som kommer fra miljøvennlige innkjøp (% 

av antall eller verdi i euro) 

(i5) Prosentdel av leverandører som deltar i programmer for 

forbedret bærekraft (% av antall leverandører eller 

verdi i euro av produkter de leverer) 

(i6) Prosentdel av leverandører som har innført miljø-

styringsordninger (% av leverandører eller verdi i euro 

av produkter de leverer) 

— 

3.1.3. Forbedre eller velge emballasje for å begrense miljøvirkningen 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere emballasjens miljøvirkning (primær-, sekundær- og tertiæremballasje) 

gjennom hele produktets livssyklus, for eksempel ved hjelp av 

— verktøy for miljøvennlig utforming for å simulere emballasjens miljøprestasjon ved utformingen, 

— lett emballasje, dvs. emballasje med redusert vekt, men samme beskyttende evne, 

— bulkemballasje for ingredienser fra leverandører til selskapet, 

— etterfyllingsemballasje, f.eks. emballasje som kan etterfylles, og som leveres tilbake til produsenter av nærings- og 

nytelsesmidler, 

— sekundær og tertiær returemballasje, 

— emballasje som inneholder gjenvunnet materiale, 

— emballasje som inneholder bioplast, forutsatt at miljøfordelene ved dette valget kan dokumenteres.  
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Beste miljøstyringspraksis for produsenter av nærings- og nytelsesmidler består dessuten i å hjelpe forbrukerne til å 

redusere det næringsmiddelavfallet de genererer, ved å 

— bruke emballasje med modifisert atmosfære for å øke holdbarheten til produkter, 

— identifisere optimal emballasjestørrelse for bedre tilpasning til ulike livsstiler og husholdninger, slik at rester 

reduseres, 

— ha med meldinger på emballasjen med råd om optimal lagring av næringsmiddelproduktet, slik at det ikke 

bederves. 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle produsenter av nærings- og nytelsesmidler, herunder små og 

mellomstore bedrifter. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for  

referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i7) Emballasjerelaterte CO2-utslipp per vekt-/volumenhet 

produsert produkt (emballasje i g CO2eq/g eller ml 

produkt) 

(i8) Emballasjens vekt per vekt-/volumenhet produsert 

produkt (g emballasje/g eller ml produkt) 

(i9) Prosentdel av emballasje som kan gjenvinnes (%) 

(i10) Prosentdel av gjenvunnet materiale i emballasje (%) 

(i11) Nettoproduktkategoriens gjennomsnittlige tetthet 

per volum emballert produkt (kg produkt/l emballert 

produkt) 

(b3) Et verktøy for miljøvennlig utforming benyttes ved 

utforming av emballasje for å identifisere alternativer 

med liten miljøvirkning. 

3.1.4. Miljøvennlig rengjøring 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere mengden vann, energi og kjemikalier som brukes under rengjøringen, ved å 

— gjennomføre og optimere CIP-systemer (Cleaning In Place) ved optimal forberedelse av rengjøringen (f.eks. ved 

rensing med is, «ice pigging»), presisjon ved utforming og konfigurering, måling og kontroll av rengjøringsmidlers 

temperatur og konsentrasjon, riktig bruk av mekaniske hjelpemidler, gjenbruk av endelig skyllevann til forskylling, 

resirkulering av vaske- og rengjøringsmidler og bruk av rengjøringskontroll i sanntid, 

— optimere manuell rengjøring ved holdningsskapende tiltak, overvåke energi, vann og kjemikalier, rense og 

rengjøre utstyr snarest mulig etter bruk, 

— minimere eller unngå bruk av skadelige kjemikalier ved å samle inn og gjenbruke rengjøringsmidler og bruke 

kjemikalier som er biologiske og mindre skadelige, 

— planlegge produksjonen bedre for å unngå endringer i produksjonsprosessen som krever at utstyret rengjøres, 

— utforme anlegget bedre ved å forbedre utformingen av kar, rør osv. for å eliminere områder der vaske- og 

rengjøringsmidler ikke kommer til, eller der væsker akkumuleres. 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle produsenter av nærings- og nytelsesmidler, herunder små og 

mellomstore bedrifter. Det kan imidlertid forekomme enkelte begrensninger når vesentlige økonomiske investeringer 

kreves for å innføre mer avanserte rengjøringssystemer. 
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Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for  

referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i12) Rengjøringsrelatert energiforbruk per produksjons-

enhet (kWh/vekt, volum eller antall produkter) 

(i13) Rengjøringsrelatert vannforbruk per produksjonsenhet 

(m3/vekt, volum eller antall produkter) 

(i14) Rengjøringsrelatert vannforbruk (m3) per dag 

(i15) Rengjøringsrelatert spillvannproduksjon per produk-

sjonsenhet (m3/vekt, volum eller antall produkter) 

(i16) Rengjøringsrelatert spillvannproduksjon (m3) per 

rengjøring 

(i17) Masse (kg) eller volum (m3) anvendt rengjørings-

middel per produksjonsenhet (vekt, volum eller antall 

produkter) 

(i18) Andel rengjøringsmidler (%) med en ISO type I-

miljømerke (1) (f.eks. EUs miljømerke) 

— 

(1) Som del av ISO 14000-serien av miljøstandarder har Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) utarbeidet en underserie 

(ISO 14020) som bare gjelder miljømerking, og som omfatter tre typer ordninger for miljømerking. I denne sammenheng er et «type 

I»-miljømerke et merke med flere kriterier som er utarbeidet av tredjemann. Eksempler på EU-plan er «EU-miljømerket» eller på 

nasjonalt eller multilateralt plan det tyske miljømerket «Blaue Engel», det østerrikske miljømerket og det nordiske svanemerket. 

3.1.5. Forbedre transport og distribusjon 

Beste miljøstyringspraksis er å forbedre miljøvirkningene av transport- og logistikkaktiviteter fra mer strategiske/ 

generelle til driftsmessige hensyn, ved hjelp av 

— miljøvennlige innkjøp og miljøkrav for leverandører av transporttjenester, 

— overvåking og rapportering av effektivitet for alle transport- og logistikkaktiviteter, 

— integrering av transporteffektivitet i innkjøpsbeslutninger og emballasjeutforming, 

— overgang til mer effektive transportmåter (f.eks. jernbane- og sjøtransport), 

— optimering av lagring (f.eks. varmeisolasjon, plassering, forvaltning), 

— ruteoptimering (for veitransport): optimering av rutenettet, ruteplanlegging, bruk av telematikk og sjåfør-

opplæring, 

— minimering av veigående kjøretøyers miljøvirkning gjennom innkjøpsbeslutninger og ettermontering av utstyr 

(f.eks. kjøp av elektriske kjøretøyer for lokalleveranser eller konvertering av motorer til naturgass og biogass, i 

større lastebiler). 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle produsenter av nærings- og nytelsesmidler, herunder små og mellomstore 

bedrifter. Det er mulig at enkelte av de konkrete tiltakene nevnt ovenfor ikke er relevante dersom selskapet ikke forvalter 

eller har innflytelse over de bestemte tilknyttede aktivitetene på transport- og logistikkområdet.  
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Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i19) Spesifikke klimagassutslipp fra transport per 

produktmengde, kg CO2eq som slippes ut under 

transport per: tonn, m3, pall eller kasse (alt etter hva 

som er relevant) eller kg CO2eq per nettomengde 

(tonn, m3) levert produkt 

(i20) Spesifikke klimagassutslipp fra transport per 

produktmengde og strekning CO2eq sluppet ut under 

transport per tonn produkt og transportert km (kg 

CO2eq/tonn/km) 

(i21) Kjøretøyets drivstofforbruk ved veitransport  

(l/100 km) 

(i22) Lagrenes samlede energiforbruk (kWh/m2) i løpet 

av et bestemt tidsrom (f.eks. årlig) normalisert etter 

relevant enhet for gjennomstrømning (f.eks. kg 

nettoprodukt) 

(i23) Prosentdel av transport med ulike transportmåter 

(%) 

(i24) Lastfaktor for godstransport (f.eks. vognlastfaktor) 

(% av vekt- eller volumkapasitet) 

(i25) Prosentdel tomkjøring for veigående kjøretøyer (%) 

(i26) Prosentdel av innenlandske leveranser utført via 

returlast (%) 

(b4) For 100 % av transport- og logistikkaktiviteter 

(herunder tredjemannsleverandører) skal følgende 

indikatorer rapporteres: % av transport med ulike 

transportmåter, kg CO2eq per m3/levert pall osv. 

(b5) For interne transport- og logistikkaktiviteter skal 

følgende indikatorer rapporteres: lastfaktoren for 

godstransport (% av vekt- eller volumkapasitet), kg 

CO2eq per tonnkilometer. 

(b6) Isolering av temperaturkontrollerte lagre er optimert. 

(b7) Tunge lastebilers gjennomsnittlige drivstofforbruk er 

mindre enn eller lik 30 l/100 km. 

3.1.6. Forbedre frysing og kjøling 

Beste miljøstyringspraksis er å forbedre eksisterende kjøle- og fryseutstyr og -framgangsmåter ved å 

— velge passende temperatur på grunnlag av behovene til kjøle- og fryseproduktene, 

— forhåndsavkjøle varme produkter før de bringes til kjøling, 

— minimere volumet til produkter eller ingredienser i kjølelagre, 

— unngå temperaturlekkasje, f.eks. via dørforseglinger, ved hjelp av hurtiglukkende dører og luftgardiner samt 

informasjon og opplæring av personale, 

— systematisk samle inn data om kjølelast, energiforbruk og lekkasjer og få på plass en plan for regelmessig 

inspeksjon og vedlikehold av kjøleutstyret. 

Når fryse- og kjøleutstyr oppgraderes eller nye anlegg utformes og bygges, er beste miljøstyringspraksis å 

— bytte fra hydrofluorkarboner (HFK) til kjølemidler med lavere potensial for global oppvarming (f.eks. naturlige 

kjølemidler), 

— avtale en flerårig «nullekkasjegaranti», 

— gjenvinne og gjenbruke varme generert fra kjøleenheten eller fra andre prosesser som produserer spillvarme (f.eks. 

produksjonsprosesser), 

— velge utstyr, kontrollsystemer og anleggsutforming (dvs. plassering og organisering av områder med forskjellige 

temperaturer) slik at energiforbruk minimeres og temperaturtap og kjølevæskelekkasjer unngås. 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle produsenter av nærings- og nytelsesmidler, herunder små og 

mellomstore bedrifter. Enkelte begrensninger i forbindelse med gjennomføringen av hvert av tiltakene nevnt ovenfor 

kan oppstå som følge av bestemte prosess- eller produktkrav.  
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Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i27) Prosentvis bruk av kjøleanlegg som går på naturlige 

kjølemidler, av det samlede antallet kjøleanlegg (%) 

(i28) Effektfaktor (COP) per kjøleanlegg eller for hele 

anlegget 

(i29) Systemeffektfaktor (COSP) per kjøleanlegg eller for 

hele anlegget 

(i30) Energieffektivitetsfaktor (EER) per kjøleanlegg eller 

for hele anlegget 

(i31) Energiforbruk til kjøling per produktenhet per 

kjøleareal (kWh/m2/vekt, volum eller antall 

produkter) 

(b8) 100 % bruk av kjøleanlegg som går på naturlige 

kjølemidler på alle produksjonssteder. 

3.1.7. Ta i bruk energistyring og forbedre energieffektiviteten i alle aktiviteter 

Beste miljøstyringspraksis er å forvalte energiforbruk i alle selskapets aktiviteter ved å 

— innføre et omfattende energistyringssystem (EnMS), f.eks. ISO 50001(1), som del av en miljøstyringsordning som 

EMAS, 

— installere målere (eller smarte målere) på hvert enkelt prosessnivå, noe som sikrer nøyaktig energiovervåking, 

— utføre regelmessig energirevisjon og -overvåking for å identifisere de viktigste faktorene som påvirker energifor-

bruket (på prosessnivå), 

— gjennomføre hensiktsmessige energieffektivitetsløsninger for alle prosesser i et anlegg, idet det særlig tas hensyn 

til mulige synergieffekter for varme-, kulde- og dampbehov, 

— undersøke og om mulig utnytte synergieffekter for produksjon og bruk av elektrisitet, varme, kulde og damp med 

naboanlegg (dvs. industriell symbiose). 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle produsenter av nærings- og nytelsesmidler, herunder små og 

mellomstore bedrifter. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier  

for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i32) Samlet energiforbruk per produktenhet (kWh/vekt, 

volum, verdi eller antall produkter) 

(i33) Samlet energiforbruk per overflateareal i anlegg 

(kWh/m2) 

(i34) Samlet energiforbruk (kWh) for bestemte prosesser 

(i35) Netto energiforbruk (dvs. samlet energiforbruk 

minus gjenvunnet energi og fornybar energi) per 

produktenhet (kWh/vekt, volum, verdi eller antall 

produkter) 

(b9) Et omfattende energistyringssystem (EnMS) er 

innført (f.eks. ISO 50001(1). 

(b10) Regelmessig energirevisjon og -overvåking brukes 

for å identifisere de viktigste faktorene som påvirker 

energiforbruket. 

(b11) Hensiktsmessige energieffektivitetsløsninger er 

gjennomført for alle prosesser i et anlegg. 

(b12) Synergieffekter for varme-/kulde-/dampbehov 

utnyttes på tvers av prosesser, i anlegget og 

naboanleggene. 

  

(1) Det finnes mer informasjon om ISO-standard 50001 om energistyring på http://www.iso.org/iso/home/standards/management-

standards/iso50001.htm 
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Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i36) Innføring av varmevekslere for å gjenvinne varme-/ 

kuldestrømmer (j/n) 

(i37) Isolering av alle damprør (j/n) 

 

(1) Et omfattende energistyringssystem kan også være en del av en mer omfattende miljøstyringsordning som EMAS 

3.1.8. Integrere fornybar energi i produksjonsprosessen 

Beste miljøstyringspraksis er å integrere bruk av fornybar energi i produksjonen av nærings- og nytelsesmidler. 

Nærmere bestemt er beste miljøstyringspraksis utover bruken av fornybar elektrisitet å oppfylle varmebehovet i 

produksjonsprosesser (etter gjennomføring av tiltak for å bedre energieffektiviteten og gjenbruke spillvarme, som 

nevnt i avsnitt 3.1.7) med fornybar varme (dvs. fra solvarmeanlegg, biomasse eller biogass) i stedet for ikke-fornybar 

varme. Valget av kilde for fornybar varme avhenger av lokale forhold, f.eks. om lokalprodusert biomasse og egnet 

råstoff for produksjon av biogass er tilgjengelig, og/eller om årlig solstråling er betydelig. 

An vendel se  

Prinsippet i denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle produsenter av nærings- og nytelsesmidler, herunder små 

og mellomstore bedrifter. Anlegg for fornybar varme avhenger imidlertid av tilgjengeligheten til egnede lokale 

fornybare energikilder og produksjonsprosessenes varme- og temperaturkrav. Ettermontering av fornybar varme på et 

allerede eksisterende produksjonsanlegg krever dessuten en detaljert analyse av teknisk gjennomførbarhet, idet det tas 

hensyn til eksisterende plassering og begrensninger for de aktuelle produksjonsprosessene. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av  

beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i38) Prosentdel av energiforbruket i produksjonsanlegg 

(varme og elektrisitet hver for seg) som dekkes av 

fornybare energikilder (%) 

(i39) Prosentdel av energiforbruket i produksjonsanlegg 

(varme og elektrisitet hver for seg) som dekkes av 

fornybare energikilder på stedet eller i nærheten (%) 

(b13) Fornybare kilder til varmeenergi på stedet eller i 

nærheten som egner seg til produksjonsprosessene, 

er tatt i bruk. 

(b14) Prosessteknologier er tilpasset slik at de gir bedre 

samsvar med forsyningen av varme fra fornybare 

energikilder. 

3.1.9. Unngå næringsmiddelavfall i framstillingen 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere næringsmiddelavfall i produksjonsanlegget ved å identifisere alt unngåelig 

avfall med metoder som 

— totalt produktivt vedlikehold: personale på alle nivåer og i alle funksjoner trekkes inn for å maksimere 

produksjonsutstyrets samlede effektivitet, 

— Kaizen: fokus på kontinuerlig forbedring ved å redusere næringsmiddelavfall og iverksette besparelser som er lette 

å oppnå (enkle og kostnadseffektive løsninger), 

— kartlegging av verdistrømmen: bedre synlighet for verdiøkende og ikke-verdiøkende prosesser for å synliggjøre 

avfallskilder. 

Ved hjelp av disse framgangsmåtene kan avfall reduseres ved å iverksette følgende: 

— Holdningsskapende tiltak/kampanjer for å øke personalets engasjement. 

— Gjennomgåelse av produktutvalg for å redusere lagertap.  
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— Produksjonsklar emballasje for å redusere tap av råvarer. 

— Rettidig innkjøp og levering av råstoffer. 

— Økt synliggjøring av svinnmengder gjennom granskning av avfall. 

— Optimering av produksjonsutbyttet. 

— Overgang fra et tradisjonelt leverandørbasert system til et kundebasert system for å sikre at produksjon gjenspeiler 

etterspørsel. 

— Fremming av god husholdning og renslighetsstandarder. 

Videre er beste miljøstyringspraksis å offentliggjøre en rapport om næringsmiddelavfall som oppstår, og om innførte 

og planlagte avfallsforebyggende tiltak, samt å fastsette mål på dette området og planlegge egnede tiltak for å nå dem. 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle produsenter av nærings- og nytelsesmidler, herunder små og 

mellomstore bedrifter. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av  

beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i40) Utstyrets samlede effektivitet (OEE)(1) (%) 

(i41) Forholdet mellom mengden produsert nærings-

middelavfall (sendt til resirkulering, gjenvinning og 

sluttbehandling, herunder næringsmiddelavfall brukt 

som energikilde eller gjødsel) og mengden ferdige 

produkter (tonn næringsmiddelavfall/tonn ferdige 

produkter) 

— 

(1) Utstyrets samlede effektivitet (OEE) beregnes ved å multiplisere tre elementer: i) tilgjengelighet (prosentdel av planlagt tid da 

utstyret er i drift), ii) ytelse (faktisk gjennomstrømningsmengde sammenlignet med planlagt gjennomstrømningsmengde, som 

prosentdel) og iii) produktkvalitetssats (prosentdel av samlede produkter uten feil eller mangler). 

3.1.10. Ta hensyn til referansedokumentet om beste tilgjengelige teknikker i nærings-, nytelsesmiddel- og meieriindustrien 

(FDM BREF) 

Beste miljøstyringspraksis for alle produsenter av nærings- og nytelsesmidler (NACE-kode 10 og 11) er å gjennomføre 

relevante beste tilgjengelige teknikker (BAT) eller andre teknikker som kan oppnå tilsvarende eller høyere 

miljøprestasjon, og ta hensyn til relevante nye teknikker i referansedokumentet om beste tilgjengelige teknikker i 

nærings-, nytelsesmiddel- og meieriindustrien (FDM BREF)(1). 

Beste miljøstyringspraksis er å etterstrebe de mest krevende utslippsmålene (eller miljøprestasjonene) som tilsvarer 

beste tilgjengelige teknikker (BAT-AE(P)L). 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle produsenter av nærings- og nytelsesmidler, herunder små og 

mellomstore bedrifter, forutsatt at beste tilgjengelige teknikker og nye teknikker er relevante for selskapets aktiviteter 

og prosesser. Selv om beste tilgjengelige teknikk og tilhørende BAT-AE(P)L-er beskrevet i FDM BREF er identifisert 

for store industrianlegg, er de generelt relevante og kan ofte brukes også for mindre produksjonssteder. Bruken og 

relevansen av bestemte teknikker for et bestemt selskap bør imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle. For eksempel vil 

de fleste teknikker ikke være egnet for selskaper som produserer i svært liten målestokk i et ikke-industrielt anlegg.  

  

(1) Flere opplysninger om innholdet i referansedokumentene om beste tilgjengelige teknikker og fullstendig forklaring av begreper og forkortelser 

finnes på nettstedet til Det europeiske byrå for integrert forebygging og begrensning av forurensning: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ 
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Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av  

beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i42) Relevante beste tilgjengelige teknikker identifisert i 

FDM BREF eller andre teknikker som kan oppnå 

tilsvarende eller høyere miljøprestasjon, blir 

gjennomført (j/n). 

(i43) Relevante nye teknikker som er identifisert i FDM 

BREF, vurderes (j/n) 

(b15) Et miljøprestasjonsnivå som ligger innenfor de beste 

10 %(1) av hvert av BAT-AE(P)L-intervallene 

definert i FDM BREF, er oppnådd. 

(1) De beste 10 % kan være de høyeste eller laveste 10 % av hvert av BAT-AE(P)L-intervallene, avhengig av hvilket som tilsvarer de 

høyeste miljøkravene. 

3.2. Beste miljøstyringspraksis for bearbeiding av kaffe 

Dette avsnittet gjelder selskaper som bearbeider kaffe (NACE-kode 10.83). 

3.2.1. Redusere energiforbruk ved forvarming av ubrent kaffe ved brenning av et kaffeparti 

Beste miljøstyringspraksis er å forvarme kaffebønnene umiddelbart før brenning ved å resirkulere avgassene fra 

brenningen av forrige parti. Denne energisparende teknikken kan kombineres med andre energisparende teknikker som 

delvis ombruk av gasser fra brenning i samme brenneanlegg enten direkte (brennere med resirkulering) eller ved hjelp 

av en varmeveksler, eller ved å bruke gasser fra brenning til å produsere varmt vann eller til romoppvarming. 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis får anvendelse når det skal installeres nye kaffebrennere for satsvis brenning, men 

kan kreve betydelig med plass og/eller forsterkning av bygningens konstruksjon. Det er også mulig å ettermontere 

utstyr på en eksisterende brenner med forvarmer; det er imidlertid mer komplisert enn å installere en forvarmer i en ny 

kaffebrenner på grunn av kostnader, plasskrav, bygningsarbeider osv. Anvendelsen av denne beste miljøstyrings-

praksis for små og mellomstore bedrifter kan være begrenset fordi den krever betydelige økonomiske investeringer. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i44) Reduksjon av forbruket av varmeenergi ved 

kaffebrenning som følge av innføring av forvarming 

av ubrent kaffe (%). 

(i45) Forbruk av varmeenergi ved brenning (kWh/tonn 

ubrent kaffe). 

(i46) Spesifikke CO2-utslipp (kg CO2eq/tonn brent kaffe) 

beregnet idet det tas hensyn til forbruket av 

elektrisitet og brensel (f.eks. propan, metan) ved 

brenning. 

(b16) Et system for forvarming av ubrent kaffe er 

installert. 

3.3. Beste miljøstyringspraksis for produksjon av olivenolje 

Dette avsnittet gjelder selskaper som produserer olivenolje (NACE-kode 10.41). 

3.3.1. Redusere vannforbruk ved separering av olivenolje 

Ved separering (også kjent som klaring eller polering) av olivenolje fra resten av de fine partiklene og vann er beste 

miljøstyringspraksis å bruke en vertikal sentrifuge som minimerer bruken av vann. Mengden vann som brukes, skal 

begrenses til den minste mengden som kreves for å oppnå olivenoljens ønskede endelige sammensetning.  



Nr. 40/648 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle produsenter av olivenolje, herunder små og mellomstore bedrifter. 

Mengden vann som kreves i separeringsfasen, avhenger i høy grad av kvaliteten på oljen etter dekantering. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling  

av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i47) Forbruk av vann ved separering av olivenolje (l) per 

vekt (tonn) bearbeidede olivener eller per volumenhet 

(l) produsert olivenolje 

(b17) Mengden vann som brukes til separering av 

olivenolje, er mindre enn 50 l (5 %) per 1 000 l 

produsert olivenolje 

3.3.2. Mindre vasking av olivener ved mottak 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere behovet for at olivenene vaskes før de bearbeides til olivenolje. Dette kan for 

eksempel oppnås ved å høste olivener fra trærne. For dette formål kan olivenoljeprodusenter etablere et passende 

samarbeid med gårdbrukere som leverer olivener. 

Innføring av egnede tiltak for å resirkulere vann som likevel trengs for å vaske olivener, kan gi ytterligere 

vannbesparelser. 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for et bredt spekter av olivenoljemøller: 

— Mindre olivenoljemøller (som bearbeider olivener fra produsentens egne oliventrær): Disse selskapene 

kontrollerer hele produksjonsprosessen (fra produksjon av olivener til salg til kunder) og kan derfor iverksette 

direkte tiltak for å levere rene olivener til møllen. 

— Industrielle olivenoljeprodusenter (som bearbeider olivener levert etter avtale med gårdbrukere): Ulike priser kan 

tilbys for leverte olivener, avhengig av (blant andre parametrer) hvor urene olivenene er. 

— Kooperativer (som bearbeider medlemmenes olivener): Disse organisasjonene inngår innbyrdes avtaler med sine 

medlemmer, og lav grad av urene olivener eller visse innhøstingsmetoder kan inkluderes blant avtalte parametrer. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling  

av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i48) Forholdet mellom mengden vann som brukes til 

vasking av olivener ved mottak, og mengden 

olivener som bearbeides (liter vann per tonn 

olivener) 

(b18) For olivener som leveres rene, brukes ikke noe 

vann (0 l) til vasking av olivener ved mottak 

3.4. Beste miljøstyringspraksis for produksjon av alkoholfrie leskedrikker 

Dette avsnittet gjelder selskaper som produserer alkoholfrie leskedrikker (NACE-kode 11.07). 

3.4.1. Bruk av vifter ved tørking av flasker/emballasje 

Beste miljøstyringspraksis er å installere små velkonstruerte vifter med høy hastighet på bruksstedet (til tørking av 

bokser/flasker og i luftioniserende rengjøringssystemer), som kan erstatte tørkere som bruker komprimert luft.  



18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/649 

 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for produsenter av alkoholfrie leskedrikker som bruker luft til å rengjøre eller 

tørke bokser eller flasker før de fylles. Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for små og mellomstore bedrifter. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling  

av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i49) Energiforbruk ved blåsing/tørking per liter (kWh/l) — 

3.5. Beste miljøstyringspraksis for produksjon av øl 

Dette avsnittet gjelder selskaper som produserer øl (NACE-kode 11.05). 

3.5.1. Redusere energiforbruket ved koking av vørter 

Ølprodusenter kan redusere energiforbruket ved koking av vørter ved å 

— innføre forvarming av vørter med varmeenergi gjenvunnet fra kondensering av vørterdamp ved bruk av et system 

for energilagring, 

— redusere fordampingshastigheten ved koking (f.eks. ved tofasekokesystemer, dynamisk lavtrykkskoking), forutsatt 

at denne løsningen ikke får innvirkning på ølsmaken. 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder generelt for alle produsenter av øl, herunder små og mellomstore bedrifter. 

Innføring av forvarming av vørter gjelder for nye bryggerier, forutsatt at det ikke finnes plassbegrensninger for 

installering av nødvendig utstyr. For eksisterende anlegg skal det foretas en økonomisk undersøkelse for å vurdere 

muligheten til å endre anlegget for koking av vørter. 

Reduksjon av fordampingshastighet passer ikke for alle typer øl, ettersom det påvirker ølets organoleptiske 

egenskaper. Når denne metoden gjennomføres, må den vurderes som ledd i den samlede bryggeprosessen og anvendes 

i den utstrekning den egner seg for det bestemte produktet. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i50) Fordampingshastighet (%) ved koking av vørter 

(i51) Samlet energiforbruk i produksjonsprosessen per 

hektoliter produsert øl (MJ/hl) 

(i52) Energiforbruk til forvarming av vørter per hektoliter 

produsert øl (MJ/hl) 

(i53) Antall brygg mellom to omganger med rengjøring 

av kjelen 

(b19) Et system for forvarming av vørter med gjenvunnet 

varme fra kondensering av vørterdamp er installert. 

(b20) Fordampingshastighet ved koking av vørter er 

mindre enn 4 %. 

3.5.2. Overgang fra satsvis gjæring til systemer for kontinuerlig gjæring 

Beste miljøstyringspraksis er å gå fra systemer for satsvis gjæring til systemer for kontinuerlig gjæring for å spare 

energi og vann. Et alternativ er å bruke et kontinuerlig system med fire tanker, hvorav tre med omrøring og den fjerde 

uten omrøring, der øl skilles fra gjær. Fra siste tank flyter det klarede ølet til en varm modningstank der smaken 

raffineres med gjær.  
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An vendel se  

Det er noen begrensninger for anvendelsen av denne beste miljøstyringspraksis. Teknikken egner seg primært ved 

storskalabrygging. Å skifte til kontinuerlig brygging kan påvirke sluttproduktets organoleptiske egenskaper og er 

kanskje ikke egnet for alle øltyper. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling  

av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i51) Samlet energiforbruk i produksjonsprosessen per 

hektoliter produsert øl (MJ/hl) 

(i54) Vannforbruk i produksjonsprosessen per hektoliter 

produsert øl (hl vann/hl øl) 

— 

3.5.3. CO2-gjenvinning i ølproduksjon 

Beste miljøstyringspraksis er å gjenvinne CO2 som genereres under ølproduksjonen, fra toppen av gjæringstanker/-kar, 

modningskar og tanker for klaret øl. CO2 kan deretter vaskes, renses og komprimeres for lagring. Det kan senere 

brukes internt i en rekke bryggeoperasjoner, f.eks. karbonisering og tapping, eller selges eller leveres til annen bruk, 

innenfor rammen av industriell symbiose. 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis kan tilpasses til ølproduksjon i alle skalaer. Mikrobryggerier og små bryggerier(1) 

kan imidlertid anse det som lite attraktivt på grunn av investeringskostnadene og det komplekse systemet for 

gjenvinning av generert CO2. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling  

av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i55) Prosentdel av CO2 gjenvunnet fra gjæring (%) 

(i56) Mengden CO2 gjenvunnet per hektoliter produsert øl 

(g CO2/hl) 

(i57) Timekapasitet for bryggeriets CO2-gjenvinnings-

system (g CO2/t) 

(b21) Det er innført et system som gjenvinner minst 50 % 

av det CO2 som genereres under gjæringen. 

3.6. Beste miljøstyringspraksis for produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 

Dette avsnittet gjelder selskaper som produserer kjøtt- og fjørfevarer (NACE-kode 10.13). 

3.6.1. Høytrykksbearbeiding for dekontaminering av kjøtt 

Beste miljøstyringspraksis er å bruke høytrykksbearbeiding i pasteurisering og varmebehandling i forbindelse med 

produksjonen av kjøtt- og fjørfevarer for å redusere energiforbruket. Høytrykk kan brukes på ulike måter: 

— Til å erstatte termisk pasteurisering. 

— Til å redusere varmebehandlingsstadiet: Ved hjelp av høytrykk kan varmebehandlingsstadiet reduseres ettersom 

hele pasteuriseringen gjennomføres under høytrykkspasteuriseringen.  

  

(1) I rådsdirektiv 92/83/EØF av 19. oktober 1992 om harmonisering av strukturen på særavgifter på alkohol og alkoholholdige drikker (EFT 

L 316 av 31.10.1992, s. 21) defineres «uavhengig lite bryggeri» som et bryggeri hvis årlige produksjon ikke overstiger 200 000 hl. 
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An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle produsenter av kjøtt- og fjørfevarer, herunder små og mellomstore 

bedrifter. Investeringskostnadene ved innkjøp av utstyret er imidlertid høye og kan avskrekke små og mellomstore 

bedrifter. Dersom dette er tilfellet, kan små og mellomstore bedrifter leie utstyr for høytrykksbearbeiding dersom en 

slik tjeneste er tilgjengelig. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling  

av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i58) Samlet energiforbruk per mengde bearbeidede kjøtt- 

og fjørfevarer (kWh/kg produkt) 

(i59) Energiforbruk ved høytrykksbearbeiding (kWh/ 

syklus for bearbeidet produkt eller kWh/kg produkt) 

(b22) Høytrykksbearbeiding (egen eller utkontraktert) 

brukes til å behandle egnede kjøttvarer (f.eks. kokte 

produkter, saltede og kokte produkter og råsaltede 

produkter). 

3.7. Beste miljøstyringspraksis for produksjon av fruktjuice 

Dette avsnittet gjelder selskaper som produserer fruktjuice (NACE-kode 10.32). 

3.7.1. Verdiøkende bruk av fruktrester 

Beste miljøstyringspraksis er å ta hånd om fruktrester fra produksjonsprosessen i følgende prioriterte rekkefølge: 

— Gjenvinne verdifulle produkter når det er mulig: for eksempel pektin (fra rester av sitrusfrukter og ferskener), 

finkjemikalier (betakarotenoider fra gulrotrester) og multifunksjonelle næringsmiddelingredienser (fra gulrot-, 

appelsin- og eplerester) som kan brukes i bakervarer. 

— Bruke fruktrester i fôrvarer dersom det finnes lokale dyreoppdrettere eller fôrprodusenter som er interessert i dette 

biproduktet. 

— Bruke fruktrester som kosubstrater for anaerob nedbryting i et allerede eksisterende nærliggende anlegg for 

anaerob nedbryting eller planlegge bygging av et nytt anlegg for anaerob nedbryting sammen med andre 

nærliggende organisasjoner som produserer organisk avfall, som kan behandles i et anlegg for anaerob nedbryting 

(f.eks. dyreoppdrettere). 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle produsenter av fruktjuice, herunder små og mellomstore bedrifter, 

forutsatt at lokale forhold (f.eks. tilgjengeligheten av lokale dyrebesetninger som skal fôres, forekomst av anlegg for 

anaerob nedbryting) gjør det mulig å gjennomføre ovennevnte tiltak. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling  

av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i60) Utnyttelsesgrad for fruktrester (%): Samlet mengde 

fruktrester som brukes til gjenvinning av verdifulle 

produkter (f.eks. pektin, eteriske oljer), som fôrvarer 

eller som kosubstrat i et anlegg for anaerob 

nedbryting. 

(b23) 100 % av fruktrestene brukes til gjenvinning av 

verdifulle produkter (f.eks. pektin, eteriske oljer), 

som fôrvarer eller som kosubstrat ved anaerob 

nedbryting. 

3.8. Beste miljøstyringspraksis for osteproduksjon 

Dette avsnittet gjelder selskaper som produserer ost (NACE-kode 10.51).  
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3.8.1. Gjenvinning av myse 

Beste miljøstyringspraksis er å gjenvinne all myse fra osteproduksjonen og bruke den til nye formål etter følgende 

prioritetsliste: 

— Konsentrere, filtrere og/eller inndampe mysen til produksjon av mysepulver, myseproteinkonsentrat (WPC), 

laktose og andre biprodukter. 

— Produsere myseprodukter beregnet på konsum, for eksempel mysoster eller mysedrikker. 

— Bruke mysen som dyrefôr, gjødsel eller bearbeide den i et anlegg for anaerob nedbryting. 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle osteprodusenter, herunder små og mellomstore bedrifter, forutsatt at 

lokale forhold (f.eks. tilstrekkelig produksjon av myse til å innføre et system for mysekonsentrasjon, etterspørsel etter 

mysebaserte produkter, tilgjengelighet av lokale dyrebesetninger som skal fôres) gjør det mulig å gjennomføre 

ovennevnte tiltak. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling  

av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i61) Prosentdel (vektprosent) av samlet tørrstoffvekt av 

generert myse som gjenvinnes til bruk i produkter 

beregnet på konsum, til fôrvarer og til anaerob 

nedbryting. 

(i62) Prosentdel (vektprosent) av samlet tørrstoffvekt av 

generert myse som gjenvinnes til bruk i produkter 

beregnet på konsum 

(b24) Myse gjenvinnes og bearbeides videre for å 

framstille andre produkter beregnet på konsum på 

grunnlag av etterspørselen i markedet. Overskytende 

myse brukes i stedet til fôrvarer eller til anaerob 

nedbryting. 

3.9. Beste miljøstyringspraksis for produksjon av brød, kjeks og konditorvarer 

Dette avsnittet gjelder selskaper som produserer brød, kjeks og konditorvarer (NACE-kode 10.71 og 10.72). 

3.9.1. Ordninger for å redusere avfall i form av usolgt brød 

Beste miljøstyringspraksis er å innføre egnede returordninger der usolgt brød fra utsalgssteder returneres til det 

bakeriet der det ble produsert. Det innsamlede brødet lagres i bakeriet og kan bearbeides til griljermel og melboller 

eller kan samles inn av godkjente selskaper (f.eks. veldedige eller sosiale organisasjoner, dersom brødet fortsatt er 

egnet til konsum), eller det kan brukes til andre formål (f.eks. fôrvarer). De godkjente selskapenes innsamling av brød 

kan også finne sted direkte ved utsalgsstedene. 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle produsenter av brød, herunder små og mellomstore bedrifter. Bakerier 

som ikke leverer brød til fjerntliggende utsalgssteder, kan gjennomføre ovennevnte tiltak direkte uten å måtte opprette 

en brødreturordning. Avhengig av planlagt bruk av returnert brød må egnet håndtering, transport og lagring sikres for å 

oppfylle hygienekravene. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i63) Returgrad (%) av usolgt brød fra utsalgssteder som 

deltar i returordningen 

(b25) For bakerier: 100 % av utsalgsstedene som selger 

det produserte brødet, deltar i en hensiktsmessig 

ordning for retur av usolgt brød 
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Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i64) Utsalgssteders deltakelse (%) i eksisterende 

returordninger for et gitt område 

(i65) Prosentdel av usolgt brød som omdannes til annen 

bruk for å unngå produksjon av næringsmiddelavfall 

(%) 

 

3.9.2. Minimere energiforbruket ved baking 

Beste miljøstyringspraksis er å minimere energiforbruket ved baking, enten ved å bruke eksisterende ovner på den 

mest energieffektive måten eller ved å velge den mest energieffektive ovnen til de bestemte bakebehovene på grunnlag 

av produksjonskrav, energikilder, plassbegrensninger, temperaturkrav, driftsmodus og varmeoverføringmetode. 

An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle produsenter av brød, kjeks og konditorvarer, herunder små og 

mellomstore bedrifter. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i66) Energiforbruk i bakeprosessen, dvs. kWh per 

— tonn bakt produkt, 

— tonn anvendt mel eller 

— m2 bakeareal (ovnsflate) 

— 

3.10. Beste miljøstyringspraksis for produksjon av vin 

Dette avsnittet gjelder selskaper som produserer vin (NACE-kode 11.02). 

3.10.1. Redusere vannforbruk, produksjon av organisk avfall og energiforbruk i vinproduksjonsanlegget 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— redusere vannforbruket i vinproduksjonsanlegget ved å forbedre rengjøringen (avsnitt 3.1.4) og installere svært 

vanneffektivt utstyr, 

— gjennomføre en strategisk ressurseffektivitetsmodell for organiske restprodukter som oppstår ved vinproduksjonen, 

herunder tiltak som er tilpasset det enkelte tilfellet, for eksempel omdanne biprodukter til produkter beregnet på 

konsum (f.eks. destillasjon av alkohol fra druepressrester), erstatte syntetisk gjødsel takket være kompostering, 

gjenvinne energi i kraftvarmeverk (avsnitt 3.1.8), 

— redusere energiforbruket ved å 

— velge energieffektivt utstyr når det er behov for utskifting eller utvidelse, sikre at valgt utstyr har riktige 

dimensjoner (i tråd med prosessbehovene), 

— forbedre isoleringen av rørledninger, kjølerør osv., 

— regelmessig inspisere varme-/kjølerør i tankene for å forebygge og/eller reparere lekkasjer eller skader på 

isolasjonen, 

— utforme svært energieffektive kjellere (dvs. velge passende orientering og plassering for å redusere 

soleksponering, velge byggematerialer med høye U-verdier og velge grønne tak og reflekterende maling og 

materialer).  
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An vendel se  

Denne beste miljøstyringspraksis gjelder for alle vinprodusenter, herunder små og mellomstore bedrifter. Det finnes 

imidlertid noen begrensninger for noen av tiltakene beskrevet ovenfor for eksisterende vinproduksjonsanlegg, der 

anvendeligheten avhenger av de bestemte produksjonsprosessene som allerede er i bruk. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling  

av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i67) Samlet mengde vann brukt i vinproduksjonsanlegget 

(l) per liter produsert vin. Vann kan også måles på 

prosessnivå. 

(i68) Organisk avfall produsert i vinproduksjonsanlegget 

(kg) per liter produsert vin per måned/år 

(i69) Forbruk av termisk energi (kWh/l produsert vin): Kan 

beregnes på årsbasis eller under innhøstingssesongen 

(i70) Elektrisitetsforbruk (kWh/l produsert vin): Kan 

beregnes på årsbasis eller under innhøstingssesongen 

— 

4. ANBEFALTE SEKTORSPESIFIKKE NØKKELINDIKATORER FOR MILJØPRESTASJON 

Følgende tabell viser et utvalg av nøkkelindikatorer for miljøprestasjon for nærings- og nytelsesmiddelindustrien. 

Disse er en undergruppe av alle de indikatorene som er nevnt i avsnitt 3. Tabellen er delt inn etter målgruppe, i tråd 

med strukturen i dette dokumentet: 

— nøkkelindikatorer for alle produsenter av nærings- og nytelsesmidler, 

— ytterligere nøkkelindikatorer for flere undersektorer innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien, nærmere 

bestemt 

— bearbeiding av kaffe, 

— produksjon av olivenolje, 

— produksjon av alkoholfrie leskedrikker, 

— produksjon av øl, 

— produksjon av kjøtt- og fjørfevarer, 

— produksjon av fruktjuice, 

— osteproduksjon, 

— produksjon av brød, kjeks og konditorvarer, 

— produksjon av vin. 
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Indikator Felles enhet Hovedmålgruppe Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende 

indikator 

i henhold til vedlegg 

IV til forordning 

(EF) nr. 1221/2009 

(del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhørende beste 

miljøstyrings-

praksis 

ALLE PRODUSENTER AV NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER (NACE-kode 10 OG 11) 

Prosentdel av samlet 

antall anlegg eller 

produkter som 

vurderes ved hjelp av 

en anerkjent proto-

koll for vurdering av 

miljømessig 

bærekraft 

% Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Produksjonssteder (dvs. produksjons-

prosesser) og produkter som vurderes 

ved hjelp av karbonavtrykk og/eller 

livssyklusvurderinger (LCA-er), 

dividert med samlet antall produksjons-

steder og produkter 

Selskapsnivå Energieffektivitet 

Materialeffek-

tivitet 

Vann 

Avfall 

Biologisk mang-

fold 

Utslipp 

Det gjennomføres en vurdering av 

miljømessig bærekraft som omfatter alle 

aktiviteter i hele selskapet. 

Det utføres en vurdering av miljømessig 

bærekraft for alle nye produkter under 

utvikling. 

BEMP 3.1.1 

Prosentdel av ingre-

dienser eller produk-

ter som overholder 

selskapets spesifikke 

bærekraftskriterier 

eller gjeldende bære-

kraftstandarder. 

% Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Antall eller verdi i euro av innkjøpte 

ingredienser eller produkter som 

overholder selskapets spesifikke bære-

kraftskriterier eller gjeldende bære-

kraftstandarder, dividert med det 

samlede antallet eller verdien av 

innkjøpte ingredienser eller produkter. 

Selskapsnivå Energieffektivitet 

Materialeffek-

tivitet 

Vann 

Avfall 

Biologisk 

mangfold 

Utslipp 

— BEMP 3.1.2 

Prosentdel av 

leverandører som 

deltar i programmer 

for forbedret 

bærekraft 

% Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Antall leverandører som deltar i 

bærekraftprogrammer (for å forbedre 

sin miljøprestasjon) av samlet antall 

leverandører. Denne indikatoren kan 

også beregnes på grunnlag av verdien i 

euro av produktene som leveres av 

leverandører som deltar i bærekraft-

programmer (for å forbedre sin miljø-

prestasjon) av den samlede verdien av 

leverte produkter. 

Selskapsnivå Energieffektivitet 

Materialeffek-

tivitet 

Vann 

Avfall 

Biologisk 

mangfold 

Utslipp 

— BEMP 3.1.2 
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Indikator Felles enhet Hovedmålgruppe Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende 

indikator 

i henhold til vedlegg 

IV til forordning 

(EF) nr. 1221/2009 

(del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhørende beste 

miljøstyrings-

praksis 

Emballasjerelaterte 

CO2-utslipp per 

vekt-/volumenhet 

produsert produkt 

Emballasje g 

CO2eq/g av 

produktet 

Emballasje g 

CO2eq/ml av 

produktet 

Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Emballasjerelatert CO2eq per vekt- 

eller volumenhet av produsert produkt 

beregnet ved hjelp av et verktøy for 

miljøvennlig utforming av emballasje 

Per produkt Energieffektivitet Et verktøy for miljøvennlig utforming 

benyttes ved utforming av emballasje 

for å identifisere alternativer med liten 

miljøvirkning. 

BEMP 3.1.3 

Rengjøringsrelatert 

energiforbruk per 

produksjonsenhet 

kWh/kg 

kWh/l 

kWh/antall 

produkter 

Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Energi (varme eller elektrisitet) brukt 

til rengjøring dividert med produkt-

mengden, uttrykt i vekt, volum eller 

antall produkter 

Per produk-

sjonssted 

Energieffektivitet — BEMP 3.1.4 

Rengjøringsrelatert 

vannforbruk per 

produksjonsenhet 

m3/kg 

m3/l 

m3/antall 

produkter 

Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Vann brukt til rengjøring dividert med 

produktmengden, uttrykt i vekt, volum 

eller antall produkter 

Per produk-

sjonssted 

Vann — BEMP 3.1.4 

Mengden 

rengjøringsmidler 

som brukes per 

produksjonsenhet 

kg/kg 

kg/l 

kg/antall 

produkter 

m3/kg 

m3/l 

m3/antall 

produkter 

Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Masse eller volum av rengjørings-

midler (f.eks. kaustisk soda) dividert 

med produktmengden, uttrykt i vekt, 

volum eller antall produkter 

Per produk-

sjonssted 

Materialeffek-

tivitet 

Utslipp 

— BEMP 3.1.4 
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Indikator Felles enhet Hovedmålgruppe Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende 

indikator 

i henhold til vedlegg 

IV til forordning 

(EF) nr. 1221/2009 

(del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhørende beste 

miljøstyrings-

praksis 

Spesifikke 

klimagassutslipp fra 

transport per 

produktmengde 

kg CO2eq/m3 

kg CO2eq/tonn 

kg CO2eq/pall 

kg CO2eq/kasse 

Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Samlet CO2eq som slippes ut under 

transport, dividert med vekt eller volum 

eller antall transporterte paller/kasser 

(alt etter hva som er relevant). 

Selskapsnivå Materialeffek-

tivitet 

Utslipp 

For 100 % av transport- og logistikk-

aktiviteter (herunder tredjemanns-

leverandører) skal følgende indikatorer 

rapporteres: % av transport med ulike 

transportmåter, kg CO2eq per m3/levert 

pall osv. 

BEMP 3.1.5 

Spesifikke 

klimagassutslipp fra 

transport per 

produktmengde og 

strekning 

kg CO2eq/tonn Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Samlet CO2eq som slippes ut under 

transport, dividert med vekten av 

transportert produkt og tilbakelagt 

strekning. 

Selskapsnivå Materialeffek-

tivitet 

Utslipp 

For interne transport- og logistikk-

aktiviteter skal følgende indikatorer 

rapporteres: lastfaktor (% av vekt- eller 

volumkapasitet), kg CO2eq per tonn-

kilometer. 

BEMP 3.1.5 

Prosentdel av 

transport med ulike 

transportmåter 

% Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Prosentdel av ulike transportmåter 

(f.eks. vei, jernbane, sjø, luft) av de 

samlede transportaktivitetene. 

Prosentdel transport etter transportmåte 

kan beregnes på grunnlag av 

tonnkilometer eller salgsverdi. 

Selskapsnivå Materialeffek-

tivitet 

Utslipp 

For 100 % av transport- og logistikk-

aktiviteter (herunder tredjemanns-

leverandører) skal følgende indikatorer 

rapporteres: % av transport med ulike 

transportmåter, kg CO2eq per m3/levert 

pall osv. 

BEMP 3.1.5 
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Indikator Felles enhet Hovedmålgruppe Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende 

indikator 

i henhold til vedlegg 

IV til forordning 

(EF) nr. 1221/2009 

(del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhørende beste 

miljøstyrings-

praksis 

Lastfaktor for 

godstransport 

Vektprosent 

(kg) av kapasitet 

Volumprosent 

(m3) av 

kapasitet 

Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Samlet utnyttet lastkapasitet (vekt eller 

volum) dividert med den samlede 

tilgjengelige lastkapasiteten (vekt eller 

volum) for transportmiddelet som 

brukes til transport av produkter. 

Selskapsnivå Materialeffek-

tivitet 

Utslipp 

For interne transport- og logistikk-

aktiviteter skal følgende indikatorer 

rapporteres: lastfaktoren for godstransport 

(% av vekt- eller volumkapasitet), kg 

CO2eq per tonnkilometer. 

BEMP 3.1.5 

Kjøretøyets 

drivstofforbruk ved 

veitransport 

l/100 km Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Faktisk drivstofføkonomi for veigående 

kjøretøyer brukt til transport av 

produkter 

Selskapsnivå Energieffektivitet 

Utslipp 

Tunge lastebilers gjennomsnittlige 

drivstofforbruk er mindre enn eller lik 

30 l/100 km. 

BEMP 3.1.5 

Lagrenes spesifikke 

samlede 

energiforbruk 

kWh/m2/kg 

nettoprodukt 

Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Lagrenes samlede energiforbruk 

(uttrykt som restenergi) i et bestemt 

tidsrom (f.eks. månedlig, årlig) dividert 

med relevant gjennomstrømnings-

mengde (f.eks. kg nettoprodukt) 

Per 

produksjons-

sted 

Energieffektivitet Isolering av temperaturkontrollert lager 

er optimert. 

BEMP 3.1.5 

Prosentvis bruk av 

kjøleanlegg som går 

på naturlige 

kjølemidler 

% Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Antall kjøleanlegg som bruker naturlige 

kjølemidler, dividert med det samlede 

antallet kjøleanlegg. 

Per 

produksjons-

sted 

Utslipp 100 % bruk av kjøleanlegg som går på 

naturlige kjølemidler på alle produksjons-

steder. 

BEMP 3.1.6 

Energieffektivitets-

faktor (EER) 

kW (kjøle-

kapasitet)/kW 

(elektrisitetsfor-

bruk) 

Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Forholdet mellom kjølekapasitet og 

elektrisitetsforbruk i et kjøleanlegg. 

Forholdet kan beregnes per kjøleanlegg 

eller for hele produksjons-/kjøle-/fryse-

anlegget 

Per 

produksjons-

sted 

Energieffektivitet — BEMP 3.1.6 
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Indikator Felles enhet Hovedmålgruppe Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende 

indikator 

i henhold til vedlegg 

IV til forordning 

(EF) nr. 1221/2009 

(del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhørende beste 

miljøstyrings-

praksis 

Samlet energifor-

bruk per produkt-

enhet 

kWh/tonn 

kWh/euro 

kWh/m3 

kWh/antall 

produkter 

Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Energi (varme, kulde og elektrisitet) 

som brukes på produksjonsstedet, 

dividert med produktmengden, uttrykt 

i vekt, verdi, volum eller antall 

produkter 

Per produk-

sjonssted 

Energieffektivitet Et omfattende energistyringssystem 

(EnMS) er innført (f.eks. ISO 50001). 

Regelmessig energirevisjon og -over-

våking brukes til å identifisere de 

viktigste faktorene som påvirker energi-

forbruket. 

Hensiktsmessige energieffektivitets-

løsninger er gjennomført for alle 

prosesser i et anlegg. 

Synergieffekter for varme-/kulde-/damp-

behov utnyttes på tvers av prosesser, i 

anlegget og naboanleggene. 

BEMP 3.1.7 

Samlet energifor-

bruk per overflate-

areal i anlegg 

kWh/m2 pro-

duksjonsanlegg 

Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Energi (varme, kulde og elektrisitet) 

som brukes på produksjonsstedet i et 

bestemt tidsrom (f.eks. årlig, måned-

lig) dividert med anleggets gulvareal 

Per produk-

sjonssted 

Energieffektivitet Et omfattende energistyringssystem 

(EnMS) er innført (f.eks. ISO 50001). 

Regelmessig energirevisjon og -over-

våking brukes til å identifisere de 

viktigste faktorene som påvirker energi-

forbruket. 

Hensiktsmessige energieffektivitets-

løsninger er gjennomført for alle 

prosesser i et anlegg. 

Synergieffekter for varme-/kulde-/damp-

behov utnyttes på tvers av prosesser, i 

anlegget og naboanleggene. 

BEMP 3.1.7 
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Indikator Felles enhet Hovedmålgruppe Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende 

indikator 

i henhold til vedlegg 

IV til forordning 

(EF) nr. 1221/2009 

(del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhørende beste 

miljøstyrings-

praksis 

Samlet energifor-

bruk til spesifikke 

prosesser 

kWh Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Energi (varme, kulde og elektrisitet) 

som brukes i et bestemt tidsrom (f.eks. 

årlig, månedlig) for en spesifikk prosess 

(f.eks. rengjøring, varmebehandling, 

kjøling) 

Per prosess Energieffektivitet Et omfattende energistyringssystem 

(EnMS) er innført, f.eks. ISO 50001, som 

kan være en del av en miljøstyrings-

ordning som EMAS. 

Regelmessig energirevisjon og -over-

våking brukes til å identifisere de 

viktigste faktorene som påvirker energi-

forbruket. 

Hensiktsmessige energieffektivitetsløs-

ninger er gjennomført for alle prosesser i 

et anlegg. 

Synergieffekter for varme-/kulde-/damp-

behov utnyttes på tvers av prosesser, i 

anlegget og naboanleggene. 

BEMP 3.1.7 

Prosentdel av 

energiforbruket i 

produksjonsanlegg 

som dekkes av 

fornybare 

energikilder 

% Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Fornybar energi (varme og elektrisitet 

hver for seg) som produseres på stedet / 

i nærheten eller kjøpes som sertifisert 

fornybar energi (f.eks. fornybar 

elektrisitet), dividert med produksjons-

anleggenes energiforbruk (varme og 

elektrisitet hver for seg). 

Sertifiseringen skal sikre at den 

innkjøpte fornybare energien ikke 

allerede er medregnet av en annen 

organisasjon eller inngår i den nasjonale 

gjennomsnittlige elektrisitetsproduk-

sjonspakken. 

Per 

produksjons-

sted 

Energieffektivitet 

Utslipp 

Det produseres fornybar varmeenergi på 

stedet eller i nærheten til egnede 

produksjonsprosesser. 

Prosessteknologier er tilpasset slik at de 

gir bedre samsvar med forsyningen av 

varme fra fornybare energikilder. 

BEMP 3.1.8 
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Indikator Felles enhet Hovedmålgruppe Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende 

indikator 

i henhold til vedlegg 

IV til forordning 

(EF) nr. 1221/2009 

(del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhørende beste 

miljøstyrings-

praksis 

Forholdet mellom 

produsert nærings-

middelavfall og 

produserte ferdige 

produkter  

tonn nærings-

middelavfall/ 

tonn ferdig 

produkt 

Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Tonn næringsmiddelavfall (sendt til 

resirkulering, gjenvinning og slutt-

behandling, herunder næringsmiddel-

avfall brukt som energikilde eller til 

produksjon av gjødsel), dividert med 

tonn ferdige produkter. 

Per 

produksjons-

sted 

Avfall — BEMP 3.1.9 

Relevant beste 

tilgjengelige teknikk 

er gjennomført 

ja/nei Alle produsenter 

av nærings- og 

nytelsesmidler 

Denne indikatoren uttrykker hvorvidt 

relevante beste tilgjengelige teknikker 

(BAT) er gjennomført av produsenten 

av nærings- og nytelsesmidler. Produ-

senten av nærings- og nytelsesmidler 

bør vurdere relevansen på grunnlag av 

miljøgjennomgåelsen av virksomheten 

og relevante identifiserte miljøaspekter 

og -belastninger. Vurderingen skal ta 

hensyn til selskapets spesifikke 

størrelse/driftsvilkår og prosesser. 

Per 

produksjons-

sted 

Utslipp Et miljøprestasjonsnivå som ligger 

innenfor de beste 10 % av hvert av 

BAT-AE(P)L-intervallene definert i 

FDM BREF, er oppnådd. 

BEMP 3.1.10 

SELSKAPER SOM BEARBEIDER KAFFE (NACE-KODE 10.83) 

Forbruk av 

varmeenergi ved 

brenning 

kWh/tonn 

ubrent kaffe 

som brennes 

Selskaper som 

bearbeider kaffe 

Forbruk av varmeenergi (f.eks. 

naturgass, propan) ved brenning 

dividert med antall tonn ubrent kaffe 

som brennes. Det kan beregnes per 

parti med kaffe som brennes, eller over 

et tidsrom (f.eks. dag, uke, måned). 

Per 

produksjons-

sted 

Energieffektivitet 

Utslipp 

Det er installert et system for forvarming 

av ubrent kaffe. 

BEMP 3.2.1 
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Indikator Felles enhet Hovedmålgruppe Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende 

indikator 

i henhold til vedlegg 

IV til forordning 

(EF) nr. 1221/2009 

(del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhørende beste 

miljøstyrings-

praksis 

SELSKAPER SOM PRODUSERER OLIVENOLJE (NACE-KODE 10.41) 

Forbruk av vann ved 

separering av 

olivenolje 

liter vann/tonn 

bearbeidede 

olivener 

liter vann/liter 

produsert 

olivenolje 

Selskaper som 

produserer 

olivenolje 

Mengden vann som brukes ved 

separering av olivenolje (l), dividert 

med vekten av bearbeidede olivener 

eller volumet av produsert olivenolje 

Per 

produksjons-

sted 

Vann Mindre enn 50 l (5 %) av vann brukes 

ved separering av olivenolje per 1 000 l 

produsert olivenolje. 

BEMP 3.3.1 

Forbruk av vann ved 

vasking av olivener 

ved mottak 

liter vann/tonn 

bearbeidede 

olivener 

Selskaper som 

produserer 

olivenolje 

Mengden vann som brukes til vasking 

av olivener ved mottak (l), dividert 

med vekten av bearbeidede olivener 

(tonn) 

Per 

produksjons-

sted 

Vann For olivener som leveres rene, brukes 

ikke noe vann (0 liter) til vasking av 

olivener ved mottak 

BEMP 3.3.2 

SELSKAPER SOM PRODUSERER ALKOHOLFRIE LESKEDRIKKER (NACE-KODE 11.07) 

Energiforbruk ved 

blåsing/tørking 

kWh/l Selskaper som 

produserer 

alkoholfrie 

leskedrikker 

Energiforbruk (kWh) ved blåsing/ 

tørking dividert med mengden (l) 

produsert produkt 

Per 

produksjons-

sted 

Energieffektivitet — BEMP 3.4.1 

SELSKAPER SOM PRODUSERER ØL (NACE-KODE 11.05) 

Samlet energifor-

bruk ved brygging 

MJ/hl Selskaper som 

produserer øl 

Energiforbruk (varme og elektrisitet) 

dividert med mengden produsert øl (hl) 

i løpet av et bestemt tidsrom. 

Det kan beregnes separat for elektrisitet 

og varme. 

Per 

produksjons-

sted 

Energieffektivitet Installering av et system for forvarming 

av vørter med gjenvunnet varme fra 

kondensering av vørterdamp. 

BEMP 3.5.1, 

3.5.2 
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Indikator Felles enhet Hovedmålgruppe Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende 

indikator 

i henhold til vedlegg 

IV til forordning 

(EF) nr. 1221/2009 

(del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhørende beste 

miljøstyrings-

praksis 

Fordampings-

hastighet ved koking 

av vørter 

% Selskaper som 

produserer øl 

Fordampingshastighet (%) ved koking 

av vørter beregnes som følger: 100 - 

(volum etter koking × 100/volum før 

koking) 

Per 

produksjons-

sted 

Energieffektivitet Fordampingshastighet ved koking av 

vørter er mindre enn 4 %. 

BEMP 3.5.1 

Vannforbruk i 

ølproduksjons-

prosessen 

hl vann/hl øl Selskaper som 

produserer øl 

Vannforbruk (hl) i produksjons-

prosessen dividert med mengden øl 

produsert (hl) i løpet av et bestemt 

tidsrom 

Per 

produksjons-

sted 

Vann — BEMP 3.5.2 

Prosentdel av CO2 

gjenvunnet fra 

gjæring 

% Selskaper som 

produserer øl 

Mengden CO2 som gjenvinnes under 

produksjon av øl i gjæringstanker/-kar, 

modningskar og tanker for klaret øl 

Per 

produksjons-

sted 

Energieffektivitet 

Utslipp 

Det er innført et system som gjenvinner 

minst 50 % av det CO2 som genereres 

under gjæringen. 

BEMP 3.5.3 

SELSKAPER SOM PRODUSERER KJØTT- OG FJØRFEVARER (NACE-KODE 10.13) 

Samlet energiforbruk 

ved bearbeiding av 

kjøtt 

kWh/kg produkt Selskaper som 

produserer kjøtt- 

og fjørfevarer 

Energiforbruk ved bearbeiding av kjøtt 

i kWh dividert med mengden (kg) 

bearbeidet kjøtt 

Per prosess Energieffektivitet — BEMP 3.6.1 

Energiforbruk ved 

høytrykksbe-

arbeiding 

kWh/syklus for 

bearbeidet 

produkt 

kWh/kg produkt 

Selskaper som 

produserer kjøtt- 

og fjørfevarer 

Energiforbruk ved høytrykks-

bearbeiding til pasteuriserings- og 

varmebehandlingsprosesser 

Per prosess Energieffektivitet Høytrykksbearbeiding (egen eller 

utkontraktert) brukes til å behandle 

egnede kjøttvarer (kokte produkter, 

saltede og kokte produkter og råsaltede 

produkter osv.). 

BEMP 3.6.1 
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Indikator Felles enhet Hovedmålgruppe Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende 

indikator 

i henhold til vedlegg 

IV til forordning 

(EF) nr. 1221/2009 

(del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhørende beste 

miljøstyrings-

praksis 

SELSKAPER SOM PRODUSERER FRUKTJUICE (NACE-KODE 10.32) 

Utnyttelsesgrad for 

fruktrester 

% Selskaper som 

produserer 

fruktjuice 

Samlet mengde (vekt) fruktrester som 

brukes til gjenvinning av verdifulle 

produkter (f.eks. pektin, eteriske oljer), 

som fôrvarer eller som kosubstrat i 

anlegg for anaerob nedbryting, dividert 

med samlet mengde fruktrester 

Per 

produksjons-

sted 

Avfall 100 % av fruktrestene brukes til gjen-

vinning av verdifulle produkter (f.eks. 

pektin, eteriske oljer), som fôrvarer eller 

som kosubstrat ved anaerob nedbryting. 

BEMP 3.7.1 

SELSKAPER SOM PRODUSERER OST (NACE-KODE 10.51) 

Prosentdel av samlet 

tørrstoffvekt av 

generert myse som 

gjenvinnes til bruk i 

produkter beregnet 

på konsum 

% Selskaper som 

produserer ost 

Mengde (vekt) tørrstoff gjenvunnet fra 

myse som genereres under produksjon 

av ost som brukes i produkter beregnet 

på konsum, dividert med samlet 

tørrstoff gjenvunnet fra myse 

Per 

produksjons-

sted 

Avfall 

Utslipp 

Myse gjenvinnes og bearbeides videre 

for å framstille andre produkter beregnet 

på konsum på grunnlag av etterspørselen 

i markedet. Overskytende myse brukes i 

stedet til fôrvarer eller til anaerob 

nedbryting. 

BEMP 3.8.1 

SELSKAPER SOM PRODUSERER BRØD, KJEKS OG KONDITORVARER (NACE-KODE 10.71 OG 10.72) 

Utsalgssteders 

deltakelse i 

eksisterende 

returordninger 

% Selskaper som 

produserer brød 

Antall utsalgssteder (butikker som 

selger brød produsert av bakeriet) som 

deltar i brødreturordningen, dividert 

med samlet antall utsalgssteder som 

selger brød produsert av bakeriet 

Selskap Avfall 100 % av utsalgsstedene som selger 

brød produsert av bakeriet, deltar i en 

hensiktsmessig returordning for usolgt 

brød. 

BEMP 3.9.1 
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Indikator Felles enhet Hovedmålgruppe Kort beskrivelse 

Anbefalt 

minstenivå for 

overvåking 

Tilhørende 

grunnleggende 

indikator 

i henhold til vedlegg 

IV til forordning 

(EF) nr. 1221/2009 

(del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhørende beste 

miljøstyrings-

praksis 

Energiforbruk i 

bakeprosessen 

kWh/tonn bakt 

produkt 

kWh/tonn 

anvendt mel 

kWh/m2 

bakeareal 

(ovnsflate) 

Selskaper som 

produserer brød, 

kjeks og 

konditorvarer 

Energiforbruk (f.eks. elektrisitet) ved 

baking dividert med produktmengde, 

anvendte ingredienser eller bakeareal. 

Per 

produksjons-

sted 

Energieffektivitet — BEMP 3.9.2 

SELSKAPER SOM PRODUSERER VIN (NACE-KODE 11.02) 

Samlet vannforbruk 

i vinproduksjons-

anlegget 

l vann/l 

produsert vin 

Selskaper som 

produserer vin 

Samlet vannforbruk i løpet av et 

bestemt tidsrom (f.eks. årlig, månedlig, 

per innhøstingssesong) i vinproduk-

sjonsanlegget målt i liter dividert med 

produsert vinmengde (l). Vannforbruk 

kan også måles på prosessnivå. 

Per 

produksjons-

sted 

Vann — BEMP 3.10.1 

Organisk avfall 

produsert i vin-

produksjonsanlegget 

kg/l produsert 

vin 

Selskaper som 

produserer vin 

Organisk avfall produsert i vinproduk-

sjonsanlegget i løpet av et bestemt 

tidsrom (f.eks. årlig, månedlig, per 

innhøstingssesong) målt i kg dividert 

med produsert vinmengde (l). 

Per 

produksjons-

sted 

Avfall — BEMP 3.10.1 

Energiforbruk i vin-

produksjonsanlegget 

kWh (varme)/ 

l produsert vin 

kWh (elektrisi-

tet)/l produsert 

vin 

Selskaper som 

produserer vin 

Energiforbruk (varme og elektrisitet) i 

kWh i vinproduksjonsanlegget i et 

bestemt tidsrom (f.eks. årlig, månedlig, 

per innhøstingssesong) dividert med 

produsert vinmengde (l) 

Per 

produksjons-

sted 

Energieffektivitet — BEMP 3.10.1 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1941 

av 24. oktober 2017 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømerket(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 15, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 66/2010 er det fastsatt generelle retningslinjer for EU-miljømerkets utforming. Nærmere 

retningslinjer skal gis i et separat dokument etter samråd med vedkommende organer i medlemsstatene og Komiteen for 

miljømerking i Den europeiske union. 

2) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 66/2010 erstattes med teksten i 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 24. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 25.10.2017, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 49. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Utforminga til EU-miljømerket 

EU-miljømerket skal ha følgjande utforming: 

Merke: 

 

Valfritt merke med tekstfelt (opplysningar om at marknadsdeltakaren kan nytte dette tekstfeltet, saman med den teksten 

som vert nytta, skal gjevast i dei relevante produktgruppekriteria): 

 

Registreringsnummeret til EU-miljømerket skal òg førast opp på produktet. Dette skal ha følgjande utforming: 

 

xxxx viser til registreringsstaten, yyy viser til produktgruppa og zzzzz viser til nummeret som er tildelt av det rette organet. 

Europakommisjonen vil gje ytterlegare instruksar om utforminga og bruken av logoen til EU-miljømerket i ei særskilt rettleiing 

etter å ha rådført seg med EUEB.» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2016/802 

av 11. mai 2016 

om en reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende drivstoff 

(kodifisering)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 1999/32/EF(3) er blitt betydelig endret flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør 

direktivet kodifiseres. 

2) Unionens miljøpolitikk, som fastsatt i handlingsprogrammene for miljøet, særlig i det sjette miljøhandlingsprogrammet, 

vedtatt ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF(5), og i det sjuende miljøhandlingsprogrammet, 

vedtatt ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU(6), har som ett av sine mål å oppnå luftkvalitets-

nivåer som ikke fører til betydelige negative virkninger og risikoer for menneskers helse og miljøet. 

3) I artikkel 191 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) er det fastsatt at Unionens politikk på 

miljøområdet skal ta sikte på et høyt vernenivå, samtidig som det tas hensyn til de ulike forholdene i de ulike regionene i 

Unionen. 

4) Dette direktiv fastsetter høyeste tillatte svovelinnhold i tung brennolje, gassolje, gassolje for skip og dieselolje for skip 

som brukes i Unionen. 

5) Utslipp fra skipsfart som skyldes forbrenning av skipsdrivstoff med høyt svovelinnhold, bidrar til luftforurensning i 

form av svoveldioksid og partikler som skader menneskers helse og miljøet samt bidrar til sur nedbør. Uten de tiltakene 

som fastsettes i dette direktiv, ville utslippene fra skipsfarten snart være høyere enn utslippene fra samtlige landbaserte 

kilder.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 21.5.2016, s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 50. 

(1) EUT C 12 av 15.1 2015, s. 117. 

(2) Europaparlamentets holdning av 9. mars 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. april 2016. 

(3) Rådsdirektiv 1999/32/EF av 26. april 1999 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende drivstoff og om endring av direktiv 

93/12/EØF (EFT L 121 av 11.5.1999, s. 13). 

(4) Se vedlegg III del A. 

(5) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF av 22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets sjette miljøhandlingsprogram 

(EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU av 20. november 2013 om et allment miljøhandlingsprogram i Unionen fram til 

2020 «Et godt liv i en ressursbegrenset verden» (EUT L 354 av 28.12.2013, s. 171). 
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6) Forsuring og svoveldioksid i atmosfæren skader følsomme økosystemer, reduserer biologisk mangfold og rekreasjons-

verdi og har negativ innvirkning på avlinger og skogenes tilvekst. Sur nedbør i byer kan forårsake betydelig skade på 

bygninger og den arkitektoniske kulturarv. Forurensning fra svoveldioksid kan også ha en betydelig innvirkning på 

menneskers helse, særlig blant de delene av befolkningen som lider av sykdommer i åndedrettsorganene. 

7) Forsuring er et grenseoverskridende fenomen som krever løsninger på Unionsplan samt nasjonale eller lokale løsninger. 

8) Utslipp av svoveldioksid bidrar til dannelse av partikler i atmosfæren. 

9) Luftforurensning forårsaket av skip ved kai er et stort problem for mange havnebyer når det gjelder deres arbeid for å 

overholde Unionens grenseverdier for luftkvalitet. 

10) Medlemsstatene bør oppmuntre til bruk av landstrøm ettersom strømmen til fartøyer i dag vanligvis leveres av 

hjelpemotorer. 

11) Unionen og de enkelte medlemsstatene er avtaleparter i UN-ECE-konvensjonen av 13. november 1979 om lang-

transportert grenseoverskridende luftforurensning. Den annen UN-ECE-protokoll om grenseoverskridende forurensning 

av svoveldioksid fastslår at avtalepartene skal redusere utslipp av svoveldioksid i samsvar med eller utover reduksjonen 

på 30 % angitt i den første protokollen, og den annen UN-ECE-protokoll er basert på forutsetningen om at kritiske 

belastninger og nivåer fortsatt vil bli overskredet i noen følsomme områder. Ytterligere tiltak for å redusere utslipp av 

svoveldioksid vil fortsatt være nødvendig. Avtalepartene bør derfor foreta ytterligere betydelige reduksjoner i utslippene 

av svoveldioksid. 

12) Svovel, som forekommer naturlig i små mengder i olje og kull, har i flere tiår vært anerkjent som den viktigste kilden til 

utslipp av svoveldioksid, som er en av de viktigste årsakene til «sur nedbør» og en av de viktigste årsakene til luft-

forurensning i mange byer og industriområder. 

13) Undersøkelser har vist at fordelene ved å redusere utslippene av svovel ved å redusere svovelinnholdet i drivstoff ofte 

vil være vesentlig større enn kostnadene for industrien som anslås i dette direktiv. Teknologien for å redusere svovel-

innholdet i flytende drivstoff finnes og er godt innarbeidet. 

14) I samsvar med artikkel 193 TEUV bør dette direktiv ikke være til hinder for at en medlemsstat opprettholder eller 

innfører strengere vernetiltak for å oppmuntre til tidlig gjennomføring med hensyn til det høyeste svovelinnholdet i 

skipsdrivstoff, for eksempel ved å benytte utslippsreduserende metoder utenfor kontrollområder for SOx-utslipp. Slike 

tiltak skal være forenlige med traktatene og skal meldes til Kommisjonen. 

15) Før en medlemsstat innfører nye og strengere vernetiltak, bør den underrette Kommisjonen om utkastet til tiltak i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535(1). 

16) I henhold til TEUV skal det tas hensyn til særtrekkene til Unionens mest fjerntliggende regioner, nemlig de franske 

oversjøiske departementer, Azorene, Madeira og Kanariøyene. 

17) Med hensyn til grenseverdien for svovelinnholdet i tung brennolje er det hensiktsmessig å fastsette unntak i 

medlemsstater og regioner der miljøforholdene tillater det. 

18) Med hensyn til grenseverdien for svovelinnhold i tung brennolje er det også hensiktsmessig å gi unntak for bruk i 

forbrenningsanlegg som overholder utslippsgrenseverdiene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF(2), 

eller i vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(3).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 av 9. september 2015 om en informasjonsprosedyre for tekniske forskrifter og regler 

for informasjonssamfunnstjenester (EUT L 241 av 17.9.2015, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF av 23. oktober 2001 om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra store 

forbrenningsanlegg (EFT L 309 av 27.11.2001, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 
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19) For raffineriers forbrenningsanlegg som ikke omfattes av virkeområdet for artikkel 3 nr. 2 bokstav d) eller artikkel 3 nr. 3 

bokstav c) i dette direktiv, skal gjennomsnittlige utslipp av svoveldioksid fra slike anlegg ikke overstige grenseverdiene 

fastsatt i direktiv 2001/80/EF eller i vedlegg V til direktiv 2010/75/EU, eller en eventuell framtidig revisjon av nevnte 

direktiver. Ved anvendelsen av dette direktiv bør medlemsstatene være klar over at erstatning med andre drivstoffer enn 

dem som er nevnt i artikkel 2, ikke bør føre til økte utslipp av forsurende forurensende stoffer. 

20) I 2008 vedtok Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) en resolusjon om å endre vedlegg VI til protokollen av 

1997 om endring av Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (1973), endret ved protokollen 

av 1978 (MARPOL), som inneholder regler for å hindre luftforurensning fra skip. Revidert vedlegg VI til MARPOL 

trådte i kraft 1. juli 2010. 

21) Ved revidert vedlegg VI til MARPOL innføres det blant annet strengere grenseverdier for svovel i skipsdrivstoff i 

kontrollområder for utslipp av SOx (1,00 % fra og med 1. juli 2010 og 0,10 % fra og med 1. januar 2015) samt i 

havområder utenfor kontrollområder for utslipp av SOx (3,50 % fra og med 1. januar 2012 og i prinsippet 0,50 % fra og 

med 1. januar 2020). De fleste medlemsstatene skal i henhold til sine internasjonale forpliktelser kreve at fartøyer fra og 

med 1. juli 2010 benytter drivstoff med høyst 1,00 % svovelinnhold i kontrollområder for utslipp av SOx. For å sikre 

samsvar med folkeretten og riktig håndheving av nye internasjonalt fastsatte svovelstandarder i Unionen bør dette 

direktiv tilpasses det reviderte vedlegg VI til MARPOL. For å sikre en minstekvalitet for drivstoff som skip benytter 

enten som drivstoff eller til teknologibasert overholdelse av kravene, bør skipsdrivstoff der svovelinnholdet er høyere 

enn den generelle standarden på 3,5 masseprosent, ikke tillates for bruk i Unionen, unntatt for drivstoff som leveres til 

skip som benytter utslippsreduserende metoder med lukket system. 

22) Endringer av vedlegg VI til MARPOL som gjelder kontrollområder for utslipp av SOx, er mulig i henhold til IMOs 

prosedyrer. Dersom det innføres ytterligere endringer, herunder unntak, om bruken av grenseverdier for kontrollområder 

for utslipp av SOx som angitt i vedlegg VI til MARPOL, bør Kommisjonen behandle alle slike endringer, og når det er 

relevant, straks framlegge det forslaget som kreves i henhold til TEUV for å bringe dette direktiv fullt ut i samsvar med 

IMO-reglene for kontrollområder for utslipp av SOx. 

23) Innføringen av eventuelle nye utslippskontrollområder bør skje etter IMOs prosedyre i henhold til vedlegg VI til 

MARPOL, og bør være velbegrunnet ut fra miljømessige og økonomiske hensyn og understøttes av vitenskapelige data. 

24) Medlemsstatene bør i samsvar med regel 18 i revidert vedlegg VI til MARPOL bestrebe seg på å sikre at skipsdrivstoff 

som oppfyller kravene i dette direktiv, er tilgjengelig. 

25) Miljøpolitikk og utslipp fra skipsfarten er et globalt spørsmål, og det bør derfor fastsettes ambisiøse utslippsstandarder 

på globalt plan. 

26) Unionen vil innenfor rammen av IMO fortsette å fremme en mer effektiv beskyttelse av områder som er følsomme for 

utslipp av SOx samt en reduksjon av den generelt benyttede grenseverdien for bunkers. 

27) Passasjerskip befinner seg hovedsakelig i havner eller nær kystområder, og deres virkninger på menneskers helse og 

miljøet er vesentlige. For å forbedre luftkvaliteten rundt havner og kyster kreves det at slike skip benytter skipsdrivstoff 

med et høyeste svovelinnhold på 1,50 %, inntil strengere svovelstandarder får anvendelse på alle skip i medlemsstatenes 

sjøterritorier, økonomiske soner og områder for forebygging av forurensning. 

28) For å legge til rette for overgangen til ny motorteknologi med mulighet for vesentlig større utslippsreduksjoner innenfor 

skipsfarten bør Kommisjonen se nærmere på mulighetene for å få i stand og oppmuntre til bruk av gassdrevne motorer i 

skip. 

29) For å oppnå målene for dette direktiv er det nødvendig å sørge for at forpliktelsene med hensyn til svovelinnholdet i 

skipsdrivstoff overholdes på en korrekt måte. Erfaringen fra gjennomføringen av direktiv 1999/32/EF har vist at det er 

behov for en bedre ordning for overvåking og håndheving for å sikre at nevnte direktiv gjennomføres på riktig måte. Det 

er derfor nødvendig at medlemsstatene sikrer tilstrekkelig hyppig og nøyaktig prøvetaking av skipsdrivstoff som bringes 

i omsetning eller benyttes om bord på fartøyer, samt regelmessig kontroll av loggbøker og leveringssedler for bunkers. 

Det er også nødvendig at medlemsstatene oppretter en ordning med sanksjoner for manglende overholdelse av dette 

direktiv som er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende. For å sikre større gjennom-

siktighet når det gjelder informasjon, bør det også fastsettes at registeret over lokale leverandører av skipsdrivstoff skal 

gjøres offentlig tilgjengelig.  
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30) Overholdelse av de lave grenseverdiene for svovel for skipsdrivstoff, særlig i kontrollområder for utslipp av SOx, kan 

føre til en vesentlig prisøkning for slike typer drivstoff, i hvert fall på kort sikt, og kan ha en negativ virkning på 

nærskipsfartens konkurranseevne sammenlignet med andre transportformer samt på industriens konkurranseevne i de 

statene som grenser til kontrollområder for utslipp av SOx. Det er behov for passende løsninger for å redusere den 

berørte industriens kostnader for å oppfylle kravene, for eksempel ved å tillate alternative metoder som er mer kostnads-

effektive enn drivstoffbaserte løsninger, og ved å yte støtte der det er nødvendig. Kommisjonen bør blant annet på 

grunnlag av rapporter fra medlemsstatene nøye overvåke skipsfartssektorens overholdelse av de nye standardene for 

drivstoffkvalitet, særlig ut fra en mulig overgang fra sjø- til landbasert transport, og bør om nødvendig foreslå 

nødvendige tiltak for å motvirke en slik utvikling. 

31) Det er viktig å begrense overgangen fra sjø- til landbasert transport ettersom en økende andel varer som transporteres på 

vei, i mange tilfeller vil være stikk i strid med Unionens klimaendringsmål og øke bilkøene. 

32) Kostnadene ved nye krav til reduserte svoveldioksidutslipp kan føre til en overgang fra sjø- til landbasert transport og 

kan få negative virkninger på næringslivets konkurranseevne. Kommisjonen bør gjøre full bruk av instrumenter som 

Marco Polo og det transeuropeiske transportnettet for å yte målrettet bistand med henblikk på å minimere risikoen for en 

overgang til andre transportmåter. Medlemsstatene kan finne det nødvendig å yte støtte til operatører som berøres av 

dette direktiv, i samsvar med gjeldende regler for statsstøtte. 

33) I samsvar med gjeldende retningslinjer for statsstøtte til miljøvern og uten å berøre framtidige endringer av disse, kan 

medlemsstatene yte statsstøtte til operatører som berøres av dette direktiv, herunder støtte til ettermontering i eksis-

terende fartøyer, dersom slike støttetiltak anses å være forenlige med det indre marked i samsvar med artikkel 107 og 

108 TEUV, særlig i lys av gjeldende retningslinjer for statsstøtte til miljøvern. Kommisjonen kan i den forbindelse ta 

hensyn til at visse utslippsreduserende metoder går lenger enn kravene i dette direktiv, ved at de reduserer ikke bare 

svoveldioksidutslipp, men også andre utslipp. 

34) Tilgang til utslippsreduserende metoder bør fremmes. Disse metodene kan gi utslippsreduksjoner som er minst like store 

eller til og med større enn dem som kan oppnås ved bruk av drivstoff med lavt svovelinnhold, forutsatt at de ikke har 

noen vesentlige negative virkninger på miljøet, for eksempel økosystemer i havet, og at de blir utviklet i henhold til 

egnede godkjennings- og kontrollordninger. De alternative metodene som foreligger, for eksempel bruk av rense-

systemer for eksos om bord, blanding av drivstoff og flytende naturgass eller bruk av biodrivstoffer, bør anerkjennes i 

Unionen. Det er viktig å fremme testing og utvikling av nye utslippsreduserende metoder for blant annet å begrense 

overgangen fra sjø- til landbasert transport. 

35) Med utslippsreduserende metoder kan utslippene reduseres vesentlig. Kommisjonen bør derfor fremme prøving og 

utvikling av slik teknologi ved blant annet å vurdere å opprette et samfinansiert felles program med næringslivet, basert 

på prinsipper fra lignende programmer, som for eksempel Clean Sky-programmet. 

36) Kommisjonen bør i samarbeid med medlemsstatene og berørte parter ytterligere utvikle de tiltakene som er beskrevet i 

Kommisjonens arbeidsdokument av 16. september 2011 med tittelen «Pollutant emission reduction from maritime 

transport and the sustainable waterborne transport toolbox». 

37) Når det gjelder forstyrrelser i forsyningen av råolje, oljeprodukter og andre hydrokarboner, kan Kommisjonen tillate at 

det anvendes en høyere grenseverdi innenfor en medlemsstats territorium. 

38) Medlemsstatene bør opprette hensiktsmessige ordninger for å overvåke at bestemmelsene i dette direktiv overholdes. 

Rapporter om svovelinnholdet i flytende brensel bør framlegges for Kommisjonen. 

39) Dette direktiv bør inneholde nærmere opplysninger om rapportens innhold og format for å sikre harmonisert 

rapportering.  
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40) Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 TEUV bør delegeres til Kommisjonen når det gjelder 

endring av de ekvivalente utslippsverdiene og kriteriene for bruk av utslippsreduserende metoder fastsatt i vedlegg I og 

II til dette direktiv, for å tilpasse dem til den vitenskapelige og tekniske utvikling på en slik måte at det sikres strengt 

samsvar med de relevante IMO-instrumentene, og når det gjelder endring av artikkel 2 bokstav a)–e) og p), artikkel 13 

nr. 2 bokstav b) i) og artikkel 13 nr. 3 i dette direktiv med henblikk på å tilpasse nevnte bestemmelser til den 

vitenskapelige og tekniske utvikling. 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. 

41) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

42) Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip nedsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2099/2002(2) bør bistå Kommisjonen med å godkjenne de utslippsreduserende metodene som ikke omfattes av 

rådsdirektiv 96/98/EF(3). 

43) Det er viktig for gjennomføringen av dette direktiv at det finnes sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 

overtredelsen og virker avskrekkende. Medlemsstatene bør la disse sanksjonene omfatte bøter som er beregnet på en slik 

måte at det sikres at de ansvarlige i det minste fratas de økonomiske fordelene overtredelsen har gitt dem, og at bøtene 

gradvis økes ved gjentatte overtredelser. Medlemsstatene bør underrette Kommisjonen om sine bestemmelser om 

sanksjoner. 

44) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes plikter med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal rett av 

direktivene som er angitt i vedlegg III del B — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Formålet med dette direktiv er å redusere utslippene av svoveldioksid fra forbrenning av visse typer flytende drivstoff og 

dermed redusere de skadelige virkningene av slike utslipp for mennesker og miljøet. 

2.  En reduksjon i utslipp av svoveldioksid fra forbrenning av visse typer petroleumsbasert flytende drivstoff kan oppnås ved 

at det fastsettes grenser for svovelinnholdet i slike typer drivstoff som et vilkår for at de skal kunne brukes på medlemsstatenes 

territorium, sjøterritorium, i deres økonomiske soner og i deres områder for forebygging av forurensning. 

Begrensningene av svovelinnholdet i visse typer petroleumsbaserte flytende drivstoffer fastsatt i dette direktiv får imidlertid 

ikke anvendelse på 

a) drivstoff beregnet på forskning og for forsøksformål, 

b) drivstoff beregnet på behandling før endelig forbrenning, 

c) drivstoff som skal bearbeides i raffineringsindustrien, 

d) drivstoff brukt og brakt i omsetning i Unionens mest fjerntliggende regioner, forutsatt at vedkommende medlemsstater 

sørger for, i de nevnte regioner, at 

i) standardene for luftkvalitet overholdes, 

ii) det ikke brukes tunge brennoljer dersom deres svovelinnhold overstiger 3 masseprosent,  

  

(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). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 av 5. november 2002 om nedsettelse av en komité for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip (COSS) og om endring av forordningene om sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (EFT L 324 av 

29.11.2002, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 1996 om skipsutstyr (EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25). 



18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/673 

 

e) drivstoff brukt i krigsskip og andre fartøyer benyttet for militære formål. Den enkelte medlemsstat skal imidlertid, ved 

iverksetting av hensiktsmessige tiltak som ikke hindrer driften av slike skip eller deres operasjonelle evne, anstrenge seg for 

å sikre at disse skipene så langt det er rimelig og praktisk mulig drives på en måte som er i samsvar med dette direktiv, 

f) all bruk av drivstoff i et fartøy som er nødvendig for å ivareta et fartøys sikkerhet eller å redde liv til sjøs, 

g) enhver bruk av drivstoff som er nødvendig i et skip på grunn av skade påført skipet eller dets utstyr, forutsatt at alle 

rimelige tiltak er truffet etter at skaden oppstod for å hindre for høye utslipp eller redusere dem til et minstemål, og at det 

snarest mulig treffes tiltak for å reparere skaden. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse dersom eieren eller kapteinen 

enten har forårsaket skaden med vilje eller har opptrådt skjødesløst, 

h) drivstoff som brukes om bord i fartøyer som benytter godkjente utslippsreduserende metoder i samsvar med artikkel 8 og 

10, uten at dette berører artikkel 5. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

a) «tung brennolje» 

i) ethvert petroleumsbasert flytende drivstoff, unntatt skipsdrivstoff, som er klassifisert under KN-kode 27101951–

27101968, 27102031, 27102035 eller 27102039, eller 

ii) ethvert annet petroleumsbasert flytende drivstoff enn gassolje i henhold til bokstav b) og skipsdrivstoffer i henhold til 

bokstav c), d) og e) som ut fra sine destillasjonsgrenser hører inn under kategorien tungoljer beregnet på bruk som 

drivstoff, og hvorav mindre enn 65 volumprosent (inkludert destillasjonstap) destillerer ved 250 °C etter ASTM D86-

metoden. Dersom destillasjonen ikke kan bestemmes etter ASTM D86-metoden, klassifiseres petroleumsproduktet 

også som tung brennolje, 

b) «gassolje» 

i) ethvert petroleumsbasert flytende drivstoff, unntatt skipsdrivstoff, som er klassifisert under KN-kode 27101925, 

27101929, 27101947, 27101948, 27102017 eller 27102019, eller 

ii) ethvert petroleumsbasert flytende drivstoff, unntatt skipsdrivstoff, hvorav mindre enn 65 volumprosent (herunder 

destillasjonstap) destilleres ved 250 °C og hvorav minst 85 volumprosent (herunder destillasjonstap) destilleres ved 

350 °C etter ASTM D86-metoden. 

Dieseloljer i henhold til artikkel 2 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF(1) er ikke omfattet av denne 

definisjonen. Drivstoff for ikke-veigående mobile maskiner og landbrukstraktorer er heller ikke omfattet av denne 

definisjonen. 

c) «skipsdrivstoff» ethvert petroleumsbasert flytende drivstoff beregnet på bruk om bord på et fartøy, herunder drivstoffene 

som er definert i ISO 8217. Det omfatter ethvert petroleumsbasert flytende drivstoff i bruk om bord på fartøyer på innlands 

vannveier eller fritidsfartøyer i henhold til henholdsvis artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF(2) og 

artikkel 1 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/25/EF(3), når fartøyene er i sjøen, 

d) «dieselolje for skip» ethvert skipsdrivstoff som definert for DMB-kvalitet i tabell I i ISO 8217, med unntak av 

henvisningen til svovelinnholdet, 

e) «gassolje for skip» ethvert skipsdrivstoff som definert for DMX-, DMA- og DMZ-kvalitet i tabell I i ISO 8217, med 

unntak av henvisningen til svovelinnholdet,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring av rådsdirektiv 

93/12/EØF (EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner (EFT L 59 av 27.2.1998, 

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/25/EF av 16. juni 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om lystfartøyer (EFT 

L 164 av 30.6.1994, s. 15). 
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f) «MARPOL» Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (1973), som endret ved protokollen av 

1978, 

g) «vedlegg VI til MARPOL» vedlegget kalt «Regler for hindring av luftforurensning fra skip», tilføyd MARPOL ved 

protokollen av 1997, 

h) «kontrollområder for SOx-utslipp» havområder definert som sådan av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) i 

henhold til vedlegg VI til MARPOL, 

i) «passasjerskip» skip som tar mer enn 12 passasjerer, der det med passasjer menes enhver person unntatt 

i) skipsføreren og medlemmer av besetningen eller andre personer ansatt eller beskjeftiget i skipets tjeneste i hvilken som 

helst stilling om bord, og 

ii) barn under ett år, 

j) «rutetrafikk» en serie overfarter med et passasjerskip mellom to eller flere havner, eller en serie reiser fra og til samme 

havn uten mellomliggende anløp 

i) i henhold til en offentliggjort ruteplan eller 

ii) med en slik regelmessighet eller hyppighet at de framstår som en seilingsplan, 

k) «krigsskip» et skip som tilhører en stats væpnede styrker, og som bærer de ytre nasjonalitetsmerker som kjennetegner slike 

skip, som står under kommando av en offiser som er behørig utnevnt av regjeringen i staten og hvis navn er oppført på 

offiserslisten eller i et tilsvarende dokument, og som har en besetning som er underlagt reglene for militær disiplin, 

l) «skip ved kai» skip som ligger sikkert fortøyd eller for anker i en havn i Unionen i tilknytning til lasting, lossing eller et 

anløp, herunder den tiden de ikke lastes eller losses, 

m) «omsetning» levering til eller tilgjengeliggjøring for tredjemann, mot betaling eller vederlagsfritt, på ethvert sted innenfor 

en medlemsstats jurisdiksjon, av skipsdrivstoff for forbrenning om bord. Betegnelsen omfatter ikke levering eller 

tilgjengeliggjøring av skipsdrivstoff som befinner seg i skipets lastetanker med sikte på eksport, 

n) «mest fjerntliggende regioner» de franske oversjøiske departementer, Azorene, Madeira og Kanariøyene, som fastsatt i 

artikkel 349 i TEUV, 

o) «utslippsreduserende metode» ethvert utstyr, materiale, apparat eller enhver innretning som installeres i et fartøy, eller 

annen framgangsmåte, alternativt drivstoff eller metode for å oppfylle kravene som brukes som et alternativ til skips-

drivstoff med lavt svovelinnhold, som oppfyller kravene i dette direktiv, og som det er mulig å kontrollere, kvantifisere og 

gjennomføre, 

p) «ASTM-metode» metodene fastsatt av American Society for Testing i 1976-utgaven av standarddefinisjoner og 

spesifikasjoner for petroleumsprodukter og smøremidler, 

q) «forbrenningsanlegg» enhver teknisk innretning der brensler oksideres i den hensikt å bruke varmen som utvikles. 

Artikkel 3 

Høyeste svovelinnhold i tung fyringsolje 

1.  Medlemsstatene skal sikre at tunge brennoljer ikke brukes på deres territorium dersom svovelinnholdet er høyere enn 

1 masseprosent. 

2.  Forutsatt at vedkommende myndigheter overvåker utslippene på egnet måte, får nr. 1 ikke anvendelse før 31. desember 2015 

på tunge brennoljer som brukes 

a) i forbrenningsanlegg som hører inn under virkeområdet for direktiv 2001/80/EF, som omfattes direktivets artikkel 4 nr. 1 

eller 2 eller artikkel 4 nr. 3 bokstav a), og som overholder utslippsgrensene for svoveldioksid for slike anlegg som er fastsatt 

i nevnte direktiv, 

b) i forbrenningsanlegg som hører under virkeområdet for direktiv 2001/80/EF, som omfattes av direktivets artikkel 4 nr. 3 

bokstav b) og artikkel 4 nr. 6, og når gjennomsnittlig månedlig svoveldioksidutslipp fra disse anleggene ikke overstiger 

1 700 mg/Nm3 ved et oksygeninnhold i røykgassen på 3 volumprosent i tørr tilstand,  
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c) i forbrenningsanlegg som ikke omfattes av bokstav a) eller b), når gjennomsnittlig månedlig svoveldioksidutslipp fra disse 

anleggene ikke overstiger 1 700 mg/Nm3 ved et oksygeninnhold i røykgassen på 3 volumprosent i tørr tilstand, 

d) til forbrenning i raffinerier, når gjennomsnittlig månedlig svoveldioksidutslipp beregnet for alle anleggene i raffineriet, 

uavhengig av hvilket drivstoff eller hvilken kombinasjon av drivstoff som brukes, men unntatt anlegg som omfattes av 

bokstav a) og b), gassturbiner og gassmotorer, ikke overstiger 1 700 mg/Nm3 ved et oksygeninnhold i røykgassen på 

3 volumprosent i tørr tilstand. 

3.  Forutsatt at vedkommende myndigheter overvåker utslippene på en egnet måte, får nr. 1 ikke anvendelse fra 1. januar 2016 

på tunge brennoljer som brukes 

a) i forbrenningsanlegg som omfattes av kapittel III i direktiv 2010/75/EU, og som overholder utslippsgrensene for svovel-

dioksid for slike anlegg som angitt i vedlegg V til nevnte direktiv, eller når disse utslippsgrenseverdiene ikke får anvendelse 

i henhold til nevnte direktiv, når gjennomsnittlig månedlig svoveldioksidutslipp fra disse anleggene ikke er høyere enn 

1 700 mg/Nm3 ved et oksygeninnhold i røykgassen på 3 volumprosent i tørr tilstand, 

b) i forbrenningsanlegg som ikke omfattes av bokstav a), og gjennomsnittlig månedlig svoveldioksidutslipp fra disse 

anleggene ikke overstiger 1 700 mg/Nm3 ved et oksygeninnhold i røykgassen på 3 volumprosent i tørr tilstand, 

c) til forbrenning i raffinerier, når gjennomsnittlig månedlig svoveldioksidutslipp beregnet for alle anleggene i raffineriet, 

uavhengig av hvilket drivstoff eller hvilken kombinasjon av drivstoffer som er brukt, men unntatt anlegg som omfattes av 

bokstav a), gassturbiner og gassmotorer, ikke er høyere enn 1 700 mg/Nm3 ved et oksygeninnhold i røykgassen på 

3 volumprosent i tørr tilstand. 

Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at ingen forbrenningsanlegg som benytter tung brennolje med en 

høyere svovelkonsentrasjon enn den som er nevnt i nr. 1, blir drevet uten en tillatelse utstedt av vedkommende myndighet der 

utslippsgrensene er fastsatt. 

Artikkel 4 

Høyeste svovelinnhold i gassolje 

Medlemsstatene skal sikre at gassoljer med et svovelinnhold som er høyere enn 0,10 masseprosent, ikke brukes på deres 

territorium. 

Artikkel 5 

Høyeste svovelinnhold i skipsdrivstoff 

Medlemsstatene skal sikre at skipsdrivstoff ikke benyttes på deres territorium dersom svovelinnholdet i drivstoffet er høyere 

enn 3,50 masseprosent, bortsett fra skipsdrivstoff som bruker utslippsreduserende metoder med lukket system i henhold til 

artikkel 8. 

Artikkel 6 

Høyeste svovelinnhold i skipsdrivstoff som benyttes i sjøterritorier, økonomiske soner og i medlemsstatenes områder for 

forebygging av forurensning, herunder kontrollområder for SOx-utslipp, og av passasjerskip som er i rutetrafikk til 

eller fra havner i Unionen 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at skipsdrivstoff ikke benyttes i områder innenfor deres 

sjøterritorium, i deres økonomiske soner og i områder for forebygging av forurensning, dersom svovelinnholdet i disse driv-

stoffene etter masse er høyere enn 

a) 3,50 % fra 18. juni 2014, 

b) 0,50 % fra 1. januar 2020. 

Dette nummer får anvendelse på alle fartøyer uansett flagg, herunder fartøyer som begynte sin reise utenfor Unionen, uten at 

det berører nr. 2 og 5 i denne artikkel og artikkel 7.  
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2.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at skipsdrivstoff ikke benyttes i områder innenfor deres 

sjøterritorium, i deres økonomiske soner og i deres områder for forebygging av forurensning som er en del av kontrollområder 

for SOx-utslipp, dersom svovelinnholdet i disse drivstoffene etter masse er høyere enn: 

a) 1,00 % fram til 31. desember 2014, 

b) 0,10 % fra 1. januar 2015. 

Dette nummer får anvendelse på alle fartøyer uansett flagg, herunder fartøyer som begynte sin reise utenfor Unionen. 

Kommisjonen skal ta behørig hensyn til eventuelle framtidige endringer i kravene i henhold til vedlegg VI til MARPOL som 

gjelder innenfor kontrollområdene for SOx-utslipp, og når det er hensiktsmessig, uten unødig opphold framlegge eventuelle 

relevante forslag med henblikk på å endre dette direktiv. 

3.  Anvendelsesdatoen for nr. 2 for alle nye havområder, herunder havner, som IMO utpeker som kontrollområder for SOx-

utslipp i samsvar med bestemmelse 14 nr. 3 bokstav b) i vedlegg VI til MARPOL skal være 12 måneder etter at utpekingen 

trådte i kraft. 

4.  Medlemsstatene er ansvarlige for gjennomføringen av nr. 2 minst med hensyn til 

— fartøyer som seiler under deres flagg, og 

— for medlemsstater som grenser opp til kontrollområder for SOx-utslipp, alle fartøyer uansett flagg som oppholder seg i 

deres havner. 

Medlemsstatene kan også treffe ytterligere gjennomføringstiltak overfor andre fartøyer i samsvar med internasjonal sjørett. 

5.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at skipsdrivstoff ikke brukes innenfor deres sjøterritorium, i 

deres økonomiske soner eller i områder for forebygging av forurensning utenfor kontrollområder for SOx-utslipp av 

passasjerfartøyer som er i rutetrafikk til eller fra en havn i Unionen, dersom svovelinnholdet i det aktuelle drivstoffet er høyere 

enn 1,50 masseprosent fram til 1. januar 2020. 

Medlemsstatene er ansvarlige for at dette kravet gjennomføres, i det minste overfor fartøyer som seiler under deres flagg og 

overfor alle fartøyer uansett flagg mens de oppholder seg i deres havner. 

6.  Medlemsstatene skal kreve korrekt føring av skipsdagbøkene, med angivelse av skifte av drivstoff. 

7.  Medlemsstatene skal bestrebe seg på å sikre tilgjengeligheten av skipsdrivstoff som er i samsvar med dette direktiv, og 

underrette Kommisjonen om tilgjengeligheten av slikt drivstoff i sine havner og terminaler. 

8.  Dersom en medlemsstat finner at et fartøy ikke oppfyller standardene for skipsdrivstoff som er i samsvar med dette 

direktiv, har vedkommende myndighet rett til å kreve at fartøyet 

a) framlegger en oversikt over hvilke tiltak som er truffet for å forsøke å oppfylle kravene, 

b) framlegger bevis for at det har forsøkt å kjøpe skipsdrivstoff som oppfyller kravene i dette direktiv, i henhold til fartøyets 

ruteplan og, dersom det ikke var tilgjengelig som planlagt, at det ble gjort forsøk på å finne alternative kilder til slikt skips-

drivstoff, og at det til tross for alle forsøk på å skaffe skipsdrivstoff som oppfyller kravene i dette direktiv, ikke var mulig å 

kjøpe slikt skipsdrivstoff. 

Det kan ikke kreves at fartøyet avviker fra sin planlagte rute eller at ruten blir urimelig forsinket for at fartøyet skal oppfylle 

kravene. 

Dersom et fartøy framlegger opplysningene nevnt i første ledd, skal den berørte medlemsstaten ta hensyn til alle relevante 

omstendigheter og de framlagte bevisene for å avgjøre hvilke tiltak som skal treffes, herunder beslutning om ikke å treffe 

kontrolltiltak.  
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Et fartøy skal underrette sin flaggstat og vedkommende myndighet i den relevante bestemmelseshavnen når det ikke kan kjøpe 

skipsdrivstoff som oppfyller kravene i dette direktiv. 

En havnestat skal underrette Kommisjonen når et fartøy har framlagt bevis for at det ikke fantes tilgjengelig skipsdrivstoff som 

oppfyller kravene i dette direktiv. 

9.  Medlemsstatene skal i samsvar med regel 18 i vedlegg VI til MARPOL 

a) føre et offentlig tilgjengelig register over lokale leverandører av skipsdrivstoff, 

b) sørge for at svovelinnholdet i alle former for skipsdrivstoff som selges på deres territorium, er dokumentert av leverandøren 

på en leveringsseddel for bunkers, ledsaget av en forseglet prøve med underskrift av en representant for mottakerskipet, 

c) treffe tiltak overfor de drivstoffleverandørene som har vist seg å levere drivstoff som ikke overholder spesifikasjonene 

angitt på leveringsseddelen for bunkers, 

d) sørge for at det treffes utbedringstiltak slik at ethvert skipsdrivstoff som ikke overholder kravene, bringes i samsvar med 

dem. 

10.  Medlemsstatene skal sørge for at dieseloljer for skip ikke bringes i omsetning på deres territorium dersom dieseloljenes 

svovelinnhold er høyere enn 1,50 masseprosent. 

Artikkel 7 

Høyeste svovelinnhold i skipsdrivstoff som benyttes av skip ved kai i havner i Unionen 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at skip som ligger ved kai i havner i Unionen, ikke benytter 

skipsdrivstoff med et svovelinnhold høyere enn 0,10 masseprosent, og at besetningen gis tilstrekkelig tid til å fullføre ethvert 

nødvendig skifte av drivstoff snarest mulig etter at skipet er kommet til kai og så sent som mulig før avgang. 

Medlemsstatene skal kreve at tiden som medgår til skifte av drivstoff, registreres i skipsdagbøkene. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse 

a) for skip som i henhold til offentliggjorte seilingsplaner skal ligge ved kai i mindre enn to timer, 

b) for skip som slår av alle maskiner og benytter landstrøm mens de ligger ved kai i havnene. 

3.  Medlemsstatene skal sørge for at gassoljer for skip ikke bringes i omsetning på deres territorium dersom gassoljenes 

svovelinnhold er høyere enn 0,10 masseprosent. 

Artikkel 8 

Utslippsreduserende metoder 

1.  Medlemsstatene skal tillate bruk av utslippsreduserende metoder for fartøyer, uansett flagg, i sine havner, sjøterritorier, 

økonomiske soner og områder for forebygging av forurensning som et alternativ til bruk av skipsdrivstoff som oppfyller 

kravene i artikkel 6 og 7, med forbehold for nr. 2 og 4 i denne artikkel. 

2.  Fartøyer som benytter utslippsreduserende metoder nevnt i nr. 1, skal løpende oppnå reduksjon i svoveldioksidutslipp som 

minst tilsvarer de reduksjonene som ville ha blitt oppnådd ved bruk av skipsdrivstoff som oppfyller kravene i artikkel 6 og  

7. Ekvivalente utslippsverdier skal bestemmes i samsvar med vedlegg I. 

3.  Medlemsstatene skal som en alternativ løsning for å redusere utslipp, oppmuntre til at skip ved kai benytter landbasert 

strøm. 

4.  De utslippsreduserende metodene som er nevnt i nr. 1, skal oppfylle kriteriene angitt i instrumentene nevnt i vedlegg II.  
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5.  Når det er begrunnet i lys av teknisk og vitenskapelig utvikling innen alternative utslippsreduserende metoder, og det er 

gjort på en måte som sikrer strengt samsvar med relevante instrumenter og standarder som er vedtatt av IMO, skal 

Kommisjonen 

a) gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 om endring av vedlegg I og II, 

b) vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av detaljerte krav for overvåking av utslipp når det er hensiktsmessig. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 17 nr. 2. 

Artikkel 9 

Godkjenning av utslippsreduserende metoder for bruk om bord på skip som seiler under en medlemsstats flagg 

1.  Utslippsreduserende metoder som omfattes av rådsdirektiv 96/98/EF, skal godkjennes i samsvar med nevnte direktiv. 

2.  Utslippsreduserende metoder som ikke omfattes av nr. 1 i denne artikkel, skal godkjennes i samsvar med framgangsmåten 

nevnt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2099/2002, idet det tas hensyn til følgende: 

a) Retningslinjer som er utarbeidet av IMO. 

b) Resultatene av de forsøkene som er gjennomført i henhold til artikkel 10. 

c) Miljøvirkninger, herunder oppnåelige utslippsreduksjoner, og virkninger på økosystemer i beskyttede havner, havnebassen-

ger og elvemunninger. 

d) Muligheten for overvåking og kontroll. 

Artikkel 10 

Forsøk med nye utslippsreduserende metoder 

Medlemsstatene kan, eventuelt i samarbeid med andre medlemsstater, gi tillatelse til forsøk med utslippsreduserende metoder 

på skip som seiler under deres flagg, eller i havområder innenfor deres jurisdiksjon. Under forsøkene er bruk av skipsdrivstoff 

som oppfyller kravene i artikkel 6 og 7, ikke obligatorisk, forutsatt at samtlige av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kommisjonen og alle berørte havnestater underrettes skriftlig om forsøkene minst seks måneder før de påbegynnes. 

b) Det gis ikke tillatelse til forsøk som varer lenger enn 18 måneder. 

c) Om bord i alle skip som deltar, er det installert utstyr som er sikret mot inngrep, for kontinuerlig overvåking av 

røykgassutslipp, og utstyret brukes i hele forsøksperioden. 

d) Alle skip som deltar, oppnår utslippsreduksjoner som minst tilsvarer de reduksjonene som ville blitt oppnådd ved anven-

delse av grenseverdiene for svovel i drivstoff fastsatt i dette direktiv. 

e) Det finnes tilfredsstillende systemer for avfallshåndtering for alt avfall som oppstår på grunn av de utslippsreduserende 

metodene under hele forsøksperioden. 

f) Det foretas en vurdering av virkningene på havmiljøet, særlig på økosystemene i beskyttede havner, ved anløpssteder og 

elvemunninger under hele forsøksperioden. 

g) Fullstendige rapporter oversendes Kommisjonen og gjøres offentlig tilgjengelige innen seks måneder etter at forsøkene er 

avsluttet.  
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Artikkel 11 

Finansielle tiltak 

Medlemsstatene kan vedta finansielle tiltak til fordel for operatører som berøres av dette direktiv, dersom slike finansielle tiltak 

er i samsvar med gjeldende og kommende regler for statsstøtte på dette området. 

Artikkel 12 

Endring i drivstofforsyningen 

Dersom det som følge av en plutselig endring i forsyningen av råolje, petroleumsprodukter eller andre hydrokarboner blir 

vanskelig for en medlemsstat å anvende grenseverdiene for høyeste tillatte svovelinnhold nevnt i artikkel 3 og 4, skal 

vedkommende medlemsstat underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen kan tillate en høyere grenseverdi som får 

anvendelse på territoriet til vedkommende medlemsstat for et tidsrom på høyst seks måneder. Den skal underrette Rådet og 

medlemsstatene om sin beslutning. Enhver medlemsstat kan framlegge beslutningen for Rådet innen én måned. Rådet kan med 

kvalifisert flertall treffe annen beslutning innen to måneder. 

Artikkel 13 

Prøvetaking og analyse 

1.  Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å kontrollere gjennom prøvetaking at svovelinnholdet i 

drivstoff som er benyttet, er i samsvar med artikkel 3 til 7. Prøvetakingen skal begynne på den datoen den relevante 

grenseverdien for høyeste svovelinnhold i drivstoffet trer i kraft. Prøvetakingen skal foretas regelmessig, med tilstrekkelig 

hyppighet, i tilstrekkelige mengder og på en slik måte at prøvene er representative for drivstoffet som undersøkes, og når det 

gjelder skipsdrivstoff, for det drivstoffet som brukes av fartøyer når de befinner seg i relevante havområder og havner. Prøvene 

skal analyseres uten unødig opphold. 

2.  Følgende metoder for prøvetaking, analyse og kontroll av skipsdrivstoff skal benyttes: 

a) Inspeksjon av skipenes loggbøker og leveringssedler for bunkers. 

b) Ved behov følgende metoder for prøvetaking og analyse: 

i) Prøvetaking av skipsdrivstoff beregnet på forbrenning om bord når det leveres til fartøyene, i samsvar med retnings-

linjene for prøvetaking av brennolje for å avgjøre om den oppfyller kravene i revidert vedlegg VI til MARPOL, vedtatt 

17. juli 2009 ved resolusjon 182(59) av IMOs Komité for vern av havmiljøet (MEPC), og analyse av svovelinnholdet, 

eller 

ii) prøvetaking og analyse av svovelinnholdet i skipsdrivstoff beregnet på forbrenning om bord som oppbevares i tanker, 

der det er teknisk og økonomisk mulig, og i forseglede drivstoffprøver om bord i fartøyene. 

3.  Referansemetoden for å bestemme svovelinnholdet skal være ISO 8754 (2003) eller EN ISO 14596:2007. 

For å bestemme om skipsdrivstoff som leveres til og benyttes om bord på fartøyer, overholder de grenseverdiene for svovel som 

kreves i artikkel 4 til 7, skal framgangsmåten for verifisering av drivstoffet fastsatt i tillegg VI til vedlegg VI til MARPOL, 

benyttes. 

4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter når det gjelder 

a) hyppigheten av prøvetakingen, 

b) prøvetakingsmetodene, 

c) definisjonen av en prøve som er representativ for drivstoffet som undersøkes. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 17 nr. 2.  
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Artikkel 14 

Rapportering og gjennomgåelse 

1.  Medlemsstatene skal hvert år innen 30. juni og på grunnlag av resultatene av prøvetakingen, analyser og kontroller utført i 

samsvar med artikkel 13, framlegge for Kommisjonen en rapport om overholdelsen av de svovelstandardene som er fastsatt i 

dette direktiv for det foregående kalenderåret. 

På grunnlag av de rapportene som mottas i samsvar med første ledd i dette nummer og medlemsstatenes underretninger gitt i 

samsvar med artikkel 6 nr. 8 femte ledd om at skipsdrivstoff som oppfyller kravene i dette direktiv ikke var tilgjengelig, skal 

Kommisjonen innen tolv måneder fra datoen angitt i første ledd i dette nummer, utarbeide og offentliggjøre en rapport om 

gjennomføringen av dette direktiv. Kommisjonen skal vurdere behovet for ytterligere å styrke de relevante bestemmelsene i 

dette direktiv og framlegge eventuelle hensiktsmessige forslag til regelverk for dette formål. 

2.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2013 framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt fulgt av 

forslag til regelverk. Kommisjonen skal i sin rapport vurdere potensialet for å redusere luftforurensninger idet det tas hensyn til 

blant annet: årsrapporter framlagt i samsvar med nr. 1 og 3, observert luftkvalitet og forsuring, drivstoffkostnader, eventuelle 

økonomiske virkninger og observert overgang til andre transportmåter samt framskritt med hensyn til å redusere utslipp fra 

fartøyer. 

3.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som gjelder de opplysningene som skal tas med i rapporten nevnt i 

nr. 1, og rapportens format. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 17 nr. 2. 

Artikkel 15 

Tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 16 når det gjelder tilpasninger av 

artikkel 2 bokstav a)–e) og bokstav p), artikkel 13 nr. 2 bokstav b) i) og artikkel 13 nr. 3 til den tekniske og vitenskapelige 

utvikling. Slike tilpasninger skal ikke føre til direkte endringer av dette direktivs virkeområde eller av grenseverdiene for svovel 

i drivstoff som er fastsatt i dette direktiv. 

Artikkel 16 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 8 nr. 5 og artikkel 15 gis Kommisjonen for en periode på fem 

år fra 17. desember 2012. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før 

utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av samme varighet med 

mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 8 nr. 5 og artikkel 15 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet 

eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å 

gjelde. Den får virkning dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft.  
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4.  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 8 nr. 5 og artikkel 15 skal tre i kraft bare dersom verken 

Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke kommer til å gjøre innsigelse. Nevnte frist skal forlenges med tre måneder på Europaparlamentets 

eller Rådets initiativ. 

Artikkel 17 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 18 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette de sanksjoner som skal gjelde ved overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til 

dette direktiv. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende og kan omfatte bøter 

som er beregnet på en slik måte at det sikres at de ansvarlige i det minste fratas de økonomiske fordelene overtredelsen av de 

nasjonale bestemmelsene nevnt i første ledd har gitt dem, og at bøtene gradvis økes ved gjentatte overtredelser. 

Artikkel 19 

Oppheving 

Direktiv 1999/32/EF, endret ved rettsaktene oppført i vedlegg III del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes 

forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal rett av direktivene oppført i vedlegg III del B. 

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

ligningstabellen i vedlegg IV. 

Artikkel 20 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 21 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 11. mai 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ  J.A. HENNIS-PLASSCHAERT 

 Formann President 

 _____   
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VEDLEGG I 

EKVIVALENTE UTSLIPPSVERDIER FOR USLIPPSREDUSERENDE METODER SOM NEVNT I ARTIKKEL 8 NR. 2 

Grenseverdier for svovel i skipsdrivstoff som nevnt i artikkel 6 og 7 i dette direktiv samt regel 14.1 og 14.4 i vedlegg VI til 

MARPOL og tilsvarende utslippsverdier nevnt i artikkel 8 nr. 2: 

Svovelinnhold i skipsdrivstoff (% m/m) Forholdet mellom utslipp av SO2 (ppm) og CO2 (% v/v) 

3,50 151,7 

1,50 65,0 

1,00 43,3 

0,50 21,7 

0,10 4,3 

Merk: 

—  Bruk av grenseverdier i forholdet mellom SO2 og CO2 gjelder bare når det brukes petroleumsbaserte destillater eller 

restbrenseloljer. 

—  I grunngitte tilfeller der CO2-konsentrasjonen reduseres av renseenheten for eksos, kan CO2-konsentrasjonen måles ved 

denne renseenhetens inntak, forutsatt at det klart kan påvises at denne metoden er korrekt. 

 _____  
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VEDLEGG II 

KRITERIER FOR BRUK AV UTSLIPPSREDUSERENDE METODER SOM NEVNT I ARTIKKEL 8 NR. 4 

De utslippsreduserende metodene nevnt i artikkel 8 skal minst oppfylle kriteriene angitt i følgende instrumenter, der det er 

relevant: 

Utslippsreduserende metode Kriterier for bruk 

Blanding av skipsdrivstoff og avdampingsgass Kommisjonsbeslutning 2010/769/EU(1). 

Rensesystemer for eksos Resolusjon MEPC.184(59) vedtatt 17. juli 2009 

«Vaskevann fra bruk av rensesystemer for eksos der det brukes kjemikalier, 

tilsetningsstoffer, stoffblandinger og relevante kjemikalier som dannes på 

stedet», som nevnt i nr. 10.1.6.1 i resolusjon MEPC.184(59), skal ikke 

slippes ut i sjøen, herunder beskyttede havner, anløpssteder og 

elvemunninger med mindre fartøyoperatøren har påvist at dette vaskevannet 

ikke har noen vesentlige negative virkninger på og ikke utgjør noen risiko 

for menneskers helse og miljøet. Dersom kjemikalet som brukes er kaustisk 

soda, er det tilstrekkelig at vaskevannet oppfyller kravene i resolusjon 

MEPC.184(59) og at kjemikalets pH-verdi ikke er høyere enn 8,0. 

Biodrivstoff Bruk av biodrivstoff som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF(2) som er i samsvar med relevante CEN- og ISO-standarder. 

Blandinger av biodrivstoff og skipsdrivstoff skal være i samsvar med 

standardene for svovel som fastsatt i artikkel 5, artikkel 6 nr. 1, 2 og 5 og 

artikkel 7 i dette direktiv. 

(1) Kommisjonsbeslutning 2010/769/EU av 13. desember 2010 om fastsettelse av kriterier for bruk på tankskip for flytende naturgass av 

tekniske metoder som et alternativ til å bruke skipsdrivstoff med lavt svovelinnhold som oppfyller kravene i artikkel 4b i rådsdirektiv 

1999/32/EF om en reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende skipsdrivstoff, endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/33/EF med hensyn til svovelinnholdet i skipsdrivstoff (EUT L 328 av 14.12.2010, s. 15). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder, og om endring og 

senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16). 
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VEDLEGG III 

DEL A 

Opphevet direktiv med liste over endringsdirektiver 

(nevnt i artikkel 19) 

Rådsdirektiv 1999/32/EF 

(EFT L 121 av 11.5.1999, s. 13) 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 

(EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1) 

Bare vedlegg I nr. 19 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/33/EF 

(EUT L 191 av 22.7.2005, s. 59) 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 219/2009 

(EUT L 87 av 31.10.2009, s. 109) 

Bare punkt 3.4 i vedlegget 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/30/EF 

(EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88) 

Bare artikkel 2 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/33/EU 

(EUT L 327 av 27.11.2012, s. 1) 

 

DEL B 

Frister for innarbeiding i nasjonal rett 

(nevnt i artikkel 19) 

Direktiv Frist for innarbeiding 

1999/32/EF 1. juli 2000 

2005/33/EF 11. august 2006 

2009/30/EF 31. desember 2010 

2012/33/EU 18. juni 2014 
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VEDLEGG IV 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 1999/32/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd innledende tekst Artikkel 1 nr. 2 annet ledd innledende tekst 

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd bokstav a), b) og c) Artikkel 1 nr. 2 annet ledd bokstav a), b) og c) 

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd bokstav d) innledende tekst Artikkel 1 nr. 2 annet ledd bokstav d) innledende tekst 

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd bokstav d) første strekpunkt Artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i) 

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd bokstav d) annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 2 annet ledd bokstav d) ii) 

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd bokstav e)–h) Artikkel 1 nr. 2 annet ledd bokstav e)–h) 

Artikkel 2 innledende tekst Artikkel 2 innledende ordlyd 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 bokstav a) 

Artikkel 2 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 2 bokstav a) i) 

Artikkel 2 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 2 bokstav a) ii) 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 bokstav b) 

Artikkel 2 nr. 2 første strekpunkt Artikkel 2 bokstav b) i) 

Artikkel 2 nr. 2 annet strekpunkt Artikkel 2 bokstav b) ii) 

Artikkel 2 nr. 2 avsluttende tekst Artikkel 2 bokstav b) avsluttende tekst 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 bokstav c) 

Artikkel 2 nr. 3a Artikkel 2 bokstav d) 

Artikkel 2 nr. 3b Artikkel 2 bokstav e) 

Artikkel 2 nr. 3c Artikkel 2 bokstav f) 

Artikkel 2 nr. 3d Artikkel 2 bokstav g) 

Artikkel 2 nr. 3e Artikkel 2 bokstav h) 

Artikkel 2 nr. 3f Artikkel 2 bokstav i) 

Artikkel 2 nr. 3g Artikkel 2 bokstav j) 

Artikkel 2 nr. 3h Artikkel 2 bokstav k) 

Artikkel 2 nr. 3i Artikkel 2 bokstav l) 

Artikkel 2 nr. 3k Artikkel 2 bokstav m) 

Artikkel 2 nr. 3l Artikkel 2 bokstav n) 

Artikkel 2 nr. 3m Artikkel 2 bokstav o) 

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 2 bokstav p) 

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 2 bokstav q) 

Artikkel 3 Artikkel 3 

Artikkel 3a Artikkel 5 
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Direktiv 1999/32/EF Dette direktiv 

Artikkel 4 Artikkel 4 

Artikkel 4a nr. 1 Artikkel 6 nr. 2 

Artikkel 4a nr. 1 bokstav a) Artikkel 6 nr. 1 

Artikkel 4a nr. 2 Artikkel 6 nr. 3 

Artikkel 4a nr. 3 Artikkel 6 nr. 4 

Artikkel 4a nr. 4 Artikkel 6 nr. 5 

Artikkel 4a nr. 5 Artikkel 6 nr. 6 

Artikkel 4a nr. 5a Artikkel 6 nr. 7 

Artikkel 4a nr. 5b Artikkel 6 nr. 8 

Artikkel 4a nr. 6 Artikkel 6 nr. 9 

Artikkel 4a nr. 7 Artikkel 6 nr. 10 

Artikkel 4b Artikkel 7 

Artikkel 4c nr. 1 og 2 Artikkel 8 nr. 1 og 2 

Artikkel 4c nr. 2a Artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 4c nr. 3 Artikkel 8 nr. 4 

Artikkel 4c nr. 4 Artikkel 8 nr. 5 

Artikkel 4d Artikkel 9 

Artikkel 4e Artikkel 10 

Artikkel 4f Artikkel 11 

Artikkel 5 Artikkel 12 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 13 nr. 1 

Artikkel 6 nr. 1a Artikkel 13 nr. 2 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 13 nr. 3 

Artikkel 6 nr. 1b Artikkel 13 nr. 4 

Artikkel 7 nr. 1 og 2 Artikkel 14 nr. 1 og 2 

Artikkel 7 nr. 1a Artikkel 14 nr. 3 

Artikkel 7 nr. 3 — 

Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 15 

Artikkel 9 Artikkel 17 

Artikkel 9a Artikkel 16 

Artikkel 10 — 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 18 første ledd 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 18 annet ledd 

— Artikkel 19 

Artikkel 12 Artikkel 20 
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Direktiv 1999/32/EF Dette direktiv 

Artikkel 13 Artikkel 21 

Vedlegg I og II Vedlegg I og II 

— Vedlegg III 

— Vedlegg IV 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2071 

av 22. september 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 med hensyn til metodene for overvåking av 

karbondioksidutslipp og reglene for overvåking av andre relevante opplysninger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 av 29. april 2015 om overvåking, rapportering og 

kontroll av karbondioksidutslipp fra sjøtransport og om endring av direktiv 2009/16/EF(1), særlig artikkel 5 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2015/757 fastsettes regler for nøyaktig overvåking, rapportering og kontroll av karbondioksidutslipp 

(CO2-utslipp) og av andre relevante opplysninger fra fartøyer som ankommer, oppholder seg i eller forlater havner under 

en medlemsstats jurisdiksjon, med henblikk på å fremme reduksjon av CO2-utslipp fra sjøtransport på en kostnads-

effektiv måte. 

2) I vedlegg I til forordning (EU) 2015/757 fastsettes metodene for overvåking av CO2-utslipp på grunnlag av drivstofforbruk. 

I vedlegg II til forordning (EU) 2015/757 fastsettes reglene for overvåking av andre relevante opplysninger. 

3) I henhold til del A i vedlegg I til forordning (EU) 2015/757 skal CO2-utslipp beregnes ved å multiplisere utslippsfaktorer og 

drivstofforbruket, som bestemmes ved hjelp av overvåkingsmetode A (leveringssedler for bunkers og periodiske 

avstemminger av drivstofftanker), B (overvåking av bunkerstanker om bord) og C (strømningsmålere for relevante 

forbrenningsprosesser) som fastsatt i del B i nevnte vedlegg. IMO-resolusjonen(2) om retningslinjer for metoden for 

beregning av oppnådd energieffektivitetsindeks for nye fartøyer inneholder et sett med standardverdier for utslippsfaktorer 

for standarddrivstoffer som brukes om bord på fartøyer. Disse standardverdiene kan brukes til å beregne CO2-utslipp fra 

skipsfart. Pålagt bruk av disse standardverdiene ved overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra fartøyer i samsvar med 

vedlegg I til forordning (EU) 2015/757 vil sikre både effektiv regulering og harmonisert gjennomføring. 

4) I henhold til overvåkingsmetode A, B og C skal det ved bestemmelse av mengden tanket drivstoff (bunkring) eller 

mengden av drivstoff som er igjen i tankene, foretas en konvertering fra volum til masse ved hjelp av faktiske 

densitetsverdier. I henhold til vedlegg I del B nr. 2 femte ledd bokstav c) kan rederier som bruker overvåkingsmetode B, 

bestemme faktisk densitet på grunnlag av densiteten som måles i en prøveanalyse foretatt i et godkjent prøvings-

laboratorium for drivstoff, dersom en slik er tilgjengelig. Dersom denne muligheten utvides til å gjelde rederier som bruker 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 26.11.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 51. 

(1) EUT L 123 av 19.5.2015, s. 55. 

(2) MEPC 245 (66) 2014. 

2020/EØS/40/47 
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overvåkingsmetode A og C, vil det sikre harmonisert gjennomføring av disse tre overvåkingsmetodene i samsvar med ISO-

standard 3675:1998(1). Det vil også fullt ut gjenspeile bransjepraksis og øke sammenlignbarheten for drivstofforbruk som 

overvåkes ved hjelp av de tre metodene. 

5) «Kai-til-kai»-prinsippet vil gi større klarhet og en harmonisert metode for fastsettelse av reisenes nøyaktige avgangs- og 

ankomststeder. Dette vil gjenspeile bransjepraksis og forbedre parametrene som brukes til å overvåke tid tilbrakt til sjøs 

og tilbakelagt strekning, som angitt i del A nr. 1 bokstav a) og b) i vedlegg II til forordning (EU) 2015/757. 

6) IMOs retningslinjer for frivillig bruk av driftsindikatoren for fartøyets energieffektivitet(2) og CEN-standard EN 16258 

(2012)(3) gir rorofartøyer mulighet til å overvåke og rapportere fraktet last på grunnlag av lastens faktiske masse. Ved at 

denne parameteren tilføyes den som er fastsatt i del A nr. 1 bokstav e) i vedlegg II til forordning (EU) 2015/757, vil 

bransjepraksis bedre gjenspeiles og overvåkingen dermed lettes. 

7) I tråd med Kommisjonens vanlige praksis med samråd med sakkyndige i det forberedende arbeidet med delegerte 

rettsakter er det innenfor rammen av Det europeiske forum for bærekraftig skipsfart (ESSF) nedsatt en undergruppe for 

kontroll av overvåking, rapportering og verifisering innen skipsfart, bestående av sakkyndige fra medlemsstatene, 

bransjen og sivilsamfunnet. Undergruppen pekte på en rekke internasjonale og europeiske standarder, internasjonale 

regler og tekniske og vitenskapelige framskritt og anbefalte at de omfattes av denne forordning. Undergruppens utkast 

til anbefalinger om disse forholdene ble godkjent ved ESSFs plenumsmøte 28. juni 2016. 

8) Vedlegg I og II til forordning (EU) 2015/757 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til forordning (EU) 2015/757 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 22. september 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) ISO 3675:1998: Råolje og flytende petroleumsprodukter – Bestemmelse av tetthet i laboratorium – Hydrometermetode. 

(2) MEPC.1/Circ.684 IMO Guidelines for voluntary use of the ship Energy Efficiency Operational Indicator. 

(3) Metode for beregning og deklarering av energiforbruk og klimagassutslipp for transporttjenester (vare- og persontransport). 
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til forordning (EU) 2015/757 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Del A skal lyde: 

«A. BEREGNING AV CO2-UTSLIPP (ARTIKKEL 9) 

Ved beregning av CO2-utslipp skal rederiene anvende følgende formel: 

Drivstofforbruk × utslippsfaktor 

Drivstofforbruket skal omfatte det drivstoffet som hovedmotorer, hjelpemotorer, gassturbiner, kjeler og nøytralgass-

generatorer forbruker. 

Drivstofforbruk i havner når fartøyet ligger ved kai, skal beregnes separat. 

Følgende standardverdier for utslippsfaktorer skal anvendes for drivstoffer brukt om bord: 

Drivstofftype Henvisning Utslippsfaktor (t-CO2/t-drivstoff) 

1. Diesel/gassolje ISO 8217, kvalitet DMX – DMB 3,206 

2. Lett brennolje (LFO) ISO 8217, kvalitet RMA – RMD 3,151 

3. Tung brennolje (HFO) ISO 8217, kvalitet RME – RMK 3,114 

4. Flytende petroleumsgass (LPG) Propan 3,000 

Butan 3,030 

5. Flytende naturgass (LNG)  2,750 

6. Metanol  1,375 

7. Etanol  1,913 

Det skal anvendes relevante utslippsfaktorer for biodrivstoffer, alternative ikke-fossile drivstoffer og andre drivstoffer 

som det ikke er angitt standardverdier for.» 

b) I del B gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 1 femte ledd skal bokstav b) lyde: 

«b) den densiteten som måles av drivstoffleverandøren ved tanking av drivstoff, og som registreres på 

drivstoffakturaen eller leveringsseddelen for bunkers.» 

ii) I nr. 1 femte ledd skal ny bokstav c) lyde: 

«c) den densiteten som måles i en prøveanalyse foretatt på et godkjent prøvingslaboratorium for drivstoff, der det 

er tilgjengelig.» 

iii) I nr. 3 fjerde ledd skal bokstav b) lyde: 

«b) den densiteten som måles av drivstoffleverandøren ved tanking av drivstoff, og som registreres på 

drivstoffakturaen eller leveringsseddelen for bunkers.» 

iv) I nr. 3 fjerde ledd skal ny bokstav c) lyde: 

«c) den densiteten som måles i en prøveanalyse foretatt på et godkjent prøvingslaboratorium for drivstoff, der det 

er tilgjengelig.»  
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2) I vedlegg II del A nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) skal første punktum lyde: 

«Datoen og tidspunktet for avgang fra kai og ankomst til kai skal angis i Greenwich middeltid (GMT/UTC).» 

b) I bokstav b) skal siste punktum lyde: 

«Tilbakelagt strekning skal bestemmes som strekningen fra kaiplass i avgangshavnen til kaiplass i ankomsthavnen, og 

skal angis i nautiske mil.» 

c) I bokstav e) skal første ledd lyde: 

«For rorofartøyer skal fraktet last defineres som massen av last om bord, beregnet som faktisk masse eller antall 

lastenheter (lastebiler, biler osv.) eller opptatte filmeter multiplisert med standardverdiene for deres vekt.» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/792 

av 11. mai 2016 

om harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindeksen og om oppheving av rådsforordning 

(EF) nr. 2494/95(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI) skal brukes til å måle inflasjonen på en harmonisert måte i alle 

medlemsstater. Kommisjonen og Den europeiske sentralbank (ESB) bruker HKPI i sin vurdering av prisstabiliteten i 

medlemsstatene i samsvar med artikkel 140 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

2) Harmoniserte indekser brukes innenfor rammen av Kommisjonens framgangsmåter ved makroøkonomisk ubalanse, som 

fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1176/2011(3). 

3) Prisstatistikk som er av høy kvalitet og er sammenlignbar, er svært viktig for dem som er ansvarlige for offentlig 

politikk i Unionen, forskere og alle europeiske borgere. 

4) Det europeiske system av sentralbanker (ESSB) bruker HKPI som en indeks for å måle oppfyllelsen av ESSBs 

målsetning om prisstabilitet i henhold til artikkel 127 nr. 1 i TEUV, som er av særlig betydning for utformingen og 

gjennomføringen av Unionens penge- og valutapolitikk i henhold til artikkel 127 nr. 2 i TEUV. I henhold til artikkel 127 

nr. 4 og artikkel 282 nr. 5 i TEUV skal ESB rådspørres om ethvert forslag til unionsrettsakt innenfor dens 

ansvarsområder. 

5) Formålet med denne forordning er å utarbeide en felles ramme for utvikling, utarbeiding og formidling av harmoniserte 

konsumprisindekser og av boligprisindeksen (BPI) på unionsplan og nasjonalt plan. Dette utelukker imidlertid ikke 

muligheten for å utvide anvendelsen av rammen i framtiden, om nødvendig til undernasjonalt plan. 

6) Ved rådsforordning (EF) nr. 2494/95(4) ble det utarbeidet en felles ramme for å fastsette harmoniserte konsumprisindekser. 

Denne rettslige rammen må tilpasses gjeldende krav og den tekniske utviklingen for ytterligere å øke relevansen og 

forbedre sammenlignbarheten til harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindeksen. På grunnlag av den nye rammen 

som utarbeides ved denne forordning, bør arbeidet med et sett supplerende indikatorer for prisutvikling iverksettes.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 135 av 24.5.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 52. 

(1) EUT C 175 av 29.5.2015, s. 2. 

(2) Europaparlamentets holdning av 8. mars 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 21. april 2016. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1176/2011 av 16. november 2011 om forebygging og korrigering av makroøkonomiske 

ubalanser (EUT L 306 av 23.11.2011, s. 25). 

(4) Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar (EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1). 

2020/EØS/40/48 
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7) Denne forordning tar hensyn til Kommisjonens program for bedre regulering og særlig kommisjonsmeldingen av 

8. oktober 2010 med tittelen Smart regulation in the European Union («Smart regulering i Den europeiske union»). På 

statistikkområdet har Kommisjonen prioritert en forenkling og forbedring av rammereglene for statistikk, som 

omhandlet i kommisjonsmeldingen av 10. august 2009 om produksjonsmetoden for EU-statistikk: en visjon for det 

kommende tiåret. 

8) HKPI og HKPI-KA (harmoniserte konsumprisindekser med konstante avgifter) bør inndeles etter kategoriene i 

ECOICOP (europeisk klassifikasjon av individuelt konsum etter formål). En slik klassifisering bør sikre at all europeisk 

statistikk over privat forbruk er enhetlig og sammenlignbar. ECOICOP bør også være i samsvar med FN-standarden 

COICOP, som er den internasjonale standarden for klassifikasjon av individuelt konsum etter formål, og ECOICOP bør 

derfor tilpasses etter endringer i COICOP. 

9) HKPI er basert på observerte priser, som omfatter produktavgifter. Dermed påvirkes inflasjonen av endringer i 

produktenes avgiftssatser. For inflasjonsanalyse og vurdering av konvergens i medlemsstatene er det også nødvendig å 

samle inn opplysninger om hvordan avgiftsendringer påvirker inflasjonen. For dette formål bør HKPI i tillegg beregnes 

på grunnlag av priser med konstante avgifter. 

10) Utarbeidelse av prisindekser for boliger, og særlig for selveierboliger, er et viktig skritt i retning av ytterligere å øke 

relevansen og forbedre sammenlignbarheten til HKPI. Boligprisindeksen er et nødvendig grunnlag for utarbeiding av 

prisindeksen for selveierboliger. I tillegg er boligprisindeksen en viktig indikator i seg selv. Innen 31. desember 2018 

bør Kommisjonen utarbeide en rapport om hvorvidt prisindeksen for selveierboliger er egnet til å inngå i HKPI. 

Avhengig av konklusjonene i den rapporten bør Kommisjonen innenfor en rimelig tidsfrist eventuelt legge fram et 

forslag til endring av denne forordning med hensyn til integrering av prisindeksen for selveierboliger i HKPI. 

11) Tidlige foreløpige opplysninger om de månedlige HKPI-er i form av en hurtigberegning er av avgjørende betydning for 

penge- og valutapolitikken i euroområdet. Slike hurtigberegninger bør derfor legges fram av medlemsstater som har 

euro som valuta. 

12) HKPI skal brukes til å vurdere prisstabiliteten. Den er ikke ment å være en levekostnadsindeks. I tillegg til HKPI bør det 

iverksettes forskning på en harmonisert levekostnadsindeks. 

13) Referanseperioden for de harmoniserte indeksene bør oppdateres regelmessig. Det bør fastsettes regler for felles 

indeksreferanseperioder for de harmoniserte indeksene og deres delindekser som integreres på ulike tidspunkter, for å 

sikre at resultatindeksene er sammenlignbare og relevante. 

14) For å styrke den gradvise harmoniseringen av harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindeksen bør det iverksettes 

forundersøkelser for å vurdere muligheten for å benytte forbedrede grunnleggende opplysninger eller nye metodiske 

tilnærminger. Kommisjonen bør foreta de nødvendige handlinger og finne de riktige stimuleringstiltakene, herunder 

finansiell støtte, for å fremme slike forundersøkelser. 

15) Kommisjonen (Eurostat) bør kontrollere de kilder og metoder som medlemsstatene benytter til å beregne harmoniserte 

indekser, og bør overvåke gjennomføringen av den rettslige rammen i medlemsstatene. For dette formål bør Kommisjonen 

(Eurostat) ha en regelmessig dialog med medlemsstatenes statistikkmyndigheter. 

16) Bakgrunnsopplysninger er av avgjørende betydning for å vurdere om de detaljerte harmoniserte indeksene som legges 

fram av medlemsstatene, er tilstrekkelig sammenlignbare. I tillegg vil åpne utarbeidingsmetoder og -rutiner i 

medlemsstatene gjøre det enklere for alle berørte parter å forstå de harmoniserte indeksene og ytterligere forbedre deres 

kvalitet. Det bør derfor opprettes et sett med regler for rapportering av harmoniserte metadata. 

17) For å sikre kvaliteten på de statistiske dataene som medlemsstatene framlegger, bør Kommisjonen bruke egnede 

rettigheter og fullmakter fastsatt i artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps 

statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en 

komité for De europeiske fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 
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18) For å sikre tilpasning til endringer i FN-standarden COICOP, for å endre listen over elementer som er omfattet av 

gjennomføringsrettsakter, ved å tilføye elementer for å ta hensyn til den tekniske utviklingen av de statistiske metodene 

og på grunnlag av evalueringen av forundersøkelsene, og for å endre listen over delindekser under ECOICOP som 

medlemsstatene ikke er forpliktet til å framlegge med henblikk på å inkludere hasardspill i HKPI og HKPI-KA, bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen. 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. 

19) For å sikre full sammenlignbarhet for de harmoniserte indeksene kreves det ensartede vilkår for anvendelsen av 

ECOICOP med henblikk på HKPI og HKPI-KA, for inndelingen av hurtigberegningen av HKPI fra medlemsstatene 

som har euro som valuta, for inndelingen av prisindeksen for selveierboliger og boligprisindeksen, for kvaliteten på de 

harmoniserte indeksenes vekter, for de forbedrede metodene basert på frivillige forundersøkelser, for den relevante 

metodikken, for nærmere regler for justeringen av de harmoniserte indeksene, for utvekslingsstandarder for data og 

metadata, for revisjon av de harmoniserte indeksene og deres delindekser samt for tekniske kvalitetssikringskrav for 

innholdet i de årlige standardiserte kvalitetsrapportene, fristen for framlegging av rapporter for Kommisjonen (Eurostat) 

og strukturen i oversiktene og fristen for å framlegge oversiktene for Kommisjonen (Eurostat). For å sikre ensartede 

vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndigheten 

bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

20) Når Kommisjonen vedtar gjennomføringstiltak og delegerte rettsakter i samsvar med denne forordning, bør den, når det 

er relevant, ta hensyn til kostnadseffektiviteten og sikre at disse tiltakene og rettsaktene ikke medfører en betydelig 

tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne. 

21) Ettersom målet for denne forordning, som er å utarbeide felles statistikkstandarder for harmoniserte konsumprisindekser 

og boligprisindeksen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet. 

22) Innenfor rammen av artikkel 7 i forordning (EF) nr. 223/2009 er Komiteen for det europeiske statistikksystem blitt bedt 

om å gi faglig veiledning. 

23) Forordning (EF) nr. 2494/95 bør derfor oppheves — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter en felles ramme for utvikling, utarbeiding og formidling av harmoniserte konsumprisindekser 

(HKPI, HKPI-KA og prisindeksen for selveierboliger) og av boligprisindeksen (BPI) på unionsplan og nasjonalt plan. 

  

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

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

 1) «produkter» varer og tjenester som definert i nr. 3.01 i vedlegg A til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 549/2013(1) («ENS 2010»), 

 2) «forbrukerpriser» kjøpsprisene som husholdningene betaler for å kjøpe enkeltprodukter ved hjelp av pengetransaksjoner, 

 3) «boligpriser» transaksjonsprisene på boliger som kjøpes av husholdninger, 

 4) «kjøpspriser» prisene som kjøperne faktisk betaler for produktene, inklusive eventuelle avgifter på produktene minus 

subsidier, etter fradrag for rabatter på standardpriser eller gebyrer, eksklusive rente- eller tjenestegebyrer lagt til ved kreditt-

ordninger og eventuelle tilleggsgebyrer påløpt som følge av manglende betaling innen fristen angitt på kjøpstidspunktet, 

 5) «administrerte priser» priser som enten fastsettes direkte eller påvirkes i betydelig grad av offentlige myndigheter, 

 6) «harmonisert konsumprisindeks» eller «HKPI» den sammenlignbare konsumprisindeksen utarbeidet av hver enkelt 

medlemsstat, 

 7) «harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter» eller «HKPI-KA» indeksen som måler endringer i forbruker-

prisene uten effekten av endringer i produktenes avgiftssatser i samme tidsperiode, 

 8) «avgiftssats» en avgiftsparameter som kan være en viss prosentandel av prisen eller et absolutt avgiftsbeløp som pålegges 

en fysisk enhet, 

 9) «prisindeks for selveierboliger» indeksen som måler endringer i transaksjonsprisene på boliger som er nye i 

husholdningssektoren, og på andre produkter som husholdningene kjøper i rollen som eiere av egen bolig, 

10) «boligprisindeks» eller «BPI» indeksen som måler endringer i transaksjonsprisene på boliger som kjøpes av 

husholdninger, 

11) «delindeks under HKPI eller HKPI-KA» prisindeksen for alle kategoriene i ECOICOP (europeisk klassifikasjon av 

individuelt konsum etter formål) som fastsatt i vedlegg I, 

12) «harmoniserte indekser» HKPI, HKPI-KA, prisindeksen for selveierboliger og boligprisindeksen, 

13) «hurtigberegning av HKPI» et tidlig estimat av HKPI fra medlemsstatene som har euro som valuta, som kan baseres på 

foreløpige opplysninger og, om nødvendig, egnede modellberegninger, 

14) «indeks av Laspeyres-typen» prisindeksen som måler den gjennomsnittlige prisendringen fra prisreferanseperioden til en 

sammenligningsperiode ved å bruke utgiftsandeler fra en periode før prisreferanseperioden, og der utgiftsandelene justeres 

for å gjenspeile prisene i prisreferanseperioden. 

En «indeks av Laspeyres-typen» er definert som: 

𝑝0,𝑡  =  ∑
𝑝𝑡

𝑝0  ∙  𝑤0,𝑏 

Prisen på et produkt er p, prisreferanseperioden er 0 og sammenligningsperioden er t. Vektene (w) er utgiftsandelene i et 

tidsrom (b) før prisreferanseperioden, og de justeres for å gjenspeile prisene i prisreferanseperioden 0, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 av 21. mai 2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den 

europeiske union (EUT L 174 av 26.6.2013, s. 1). 
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15) «indeksreferanseperiode» perioden som indeksen er satt til 100 indekspunkter for, 

16) «prisreferanseperiode» perioden som prisen i sammenligningsperioden sammenlignes med; for månedlige indekser er 

prisreferanseperioden desember i foregående år, og for kvartalsvise indekser er prisreferanseperioden fjerde kvartal i 

foregående år, 

17) «grunnleggende opplysninger» data som omfatter følgende: 

a) med henvisning til HKPI og HKPI-KA: 

i) kjøpspriser på produkter som må tas i betraktning for å beregne delindekser i samsvar med denne forordning, 

ii) egenskaper som bestemmer produktprisen, 

iii) opplysninger om pålagte avgifter og andre særavgifter, 

iv) opplysninger om hvorvidt en pris er helt eller delvis administrert, og 

v) vekter som gjenspeiler nivået og mønsteret på forbruket av de berørte produktene, 

b) med henvisning til prisindeksen for selveierboliger: 

i) transaksjonspriser på boliger som er nye i husholdningssektoren, og på andre produkter som husholdningene 

kjøper i rollen som eiere av egen bolig, og som må tas i betraktning for å beregne prisindeksen for selveierboliger 

i samsvar med denne forordning, 

ii) egenskaper som bestemmer boligprisen og prisene på andre produkter som husholdningene kjøper i rollen som 

eiere av egen bolig, og 

iii) vekter som gjenspeiler nivået og mønsteret på de relevante kategoriene av boligutgifter, 

c) med henvisning til boligprisindeksen: 

i) transaksjonspriser på boliger som kjøpes av husholdninger, og som må tas i betraktning for å beregne 

boligprisindeksen i samsvar med denne forordning, 

ii) egenskaper som bestemmer boligprisen, og 

iii) vekter som gjenspeiler nivået og mønsteret på de relevante kategoriene av boligutgifter, 

18) «husholdning» en husholdning som omhandlet i nr. 2.119 bokstav a) og b) i vedlegg A til ENS 2010, uavhengig av 

nasjonalitet eller oppholdsstatus, 

19) «medlemsstatens økonomiske territorium» det økonomiske territorium som omhandlet i nr. 2.05 i vedlegg A til ENS 2010, 

med det unntak at eksterritoriale enklaver innenfor medlemsstatens grenser inkluderes og territoriale enklaver i utlandet 

ekskluderes, 

20) «konsum i husholdninger» den delen av konsumet påløpt 

— i husholdninger, 

— i pengetransaksjoner, 

— på medlemsstatens økonomisk territorium, 

— på produkter som brukes til direkte dekning av individuelle behov eller ønsker, som definert i nr. 3.101 i vedlegg A til 

ENS 2010, 

— i en av eller begge periodene som sammenlignes,  
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21) «vesentlig endring i produksjonsmetoden» en endring som antas å påvirke den årlige endringen av en gitt harmonisert 

indeks eller deler av den i en periode med mer enn 

a) 0,1 prosentpoeng for samlet HKPI, HKPI-KA, prisindeks for selveierboliger eller boligprisindeks, 

b) Henholdsvis 0,3, 0,4, 0,5 og 0,6 prosentpoeng for alle hovedgrupper, grupper, klasser eller delklasser (5-sifret) i 

ECOICOP, for HKPI eller HKPI-KA. 

Artikkel 3 

Utarbeiding av harmoniserte indekser 

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat) harmoniserte indekser som definert i artikkel 2 nr. 12. 

2. De harmoniserte indeksene skal være årlig kjedete indekser av Laspeyres-typen. 

3. HKPI og HKPI-KA skal være basert på prisendringer og vekter for produkter som inngår i husholdningenes konsum. 

4. Verken HKPI eller HKPI-KA skal omfatte transaksjoner mellom husholdninger, unntatt når leietakere betaler husleie til 

private utleiere, der sistnevnte fungerer som markedsprodusenter av tjenester som husholdningene (leietakerne) kjøper. 

5. Prisindeksen for selveierboliger skal, når det er mulig og forutsatt at det foreligger data, utarbeides for de seneste ti år 

forut for ikrafttredelsen av denne forordning. 

6. Det skal utarbeides delindekser under HKPI og HKPI-KA for ECOICOP-kategoriene. Kommisjonen skal vedta gjennom-

føringsrettsakter som fastsetter ensartede vilkår for anvendelsen av ECOICOP med henblikk på HKPI og HKPI-KA. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

7. Innen 31. desember 2018 skal Kommisjonen utarbeide en rapport om hvorvidt prisindeksen for selveierboliger er egnet til 

å inngå i HKPI. Avhengig av konklusjonene i rapporten skal Kommisjonen innenfor en rimelig tidsfrist eventuelt legge fram et 

forslag til endring av denne forordning med hensyn til integrering av prisindeksen for selveierboliger i HKPI. Dersom rapporten 

fastslår at ytterligere metodeutvikling er nødvendig for å integrere prisindeksen for selveierboliger i HKPI, skal Kommisjonen 

fortsette metodearbeidet og avlegge egnet rapport til Europaparlamentet og Rådet om arbeidet. 

8. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette inndelingen av hurtigberegningen av HKPI fra 

medlemsstatene som har euro som valuta. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren 

nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

9. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette inndelingen av prisindeksen for selveierboliger og 

boligprisindeksen. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

10. Hvert år skal medlemsstatene oppdatere delindeksvektene for de harmoniserte indeksene. Kommisjonen skal vedta 

gjennomføringsrettsakter for å fastsette ensartede vilkår for kvaliteten på de harmoniserte indeksenes vekter. Slike gjennom-

føringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

Artikkel 4 

Sammenlignbarhet for harmoniserte indekser 

1. For at harmoniserte indekser skal kunne anses som sammenlignbare, skal eventuelle forskjeller mellom ulike medlems-

stater, uansett detaljnivå, bare gjenspeile forskjeller i prisendringer eller utgiftsmønstre.  
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2. Alle delindekser under de harmoniserte indeksene som avviker fra begrepene eller metodene i denne forordning, skal 

anses som sammenlignbare dersom de resulterer i en indeks som anslås å ha et systematisk avvik på 

a) mindre enn eller lik 0,1 prosentpoeng i gjennomsnitt for HKPI og HKPI-KA i løpet av ett år i forhold til foregående år fra 

en indeks utarbeidet etter de metodiske tilnærmingene i denne forordning, 

b) mindre enn eller lik ett prosentpoeng i gjennomsnitt for prisindeksen for selveierboliger og boligprisindeksen i løpet av ett 

år i forhold til foregående år fra en indeks utarbeidet etter de metodiske tilnærmingene i denne forordning. 

Dersom det ikke er mulig å foreta beregningene nevnt i første ledd, skal medlemsstatene fastsette i detalj konsekvensene av å 

bruke en metode som avviker fra begrepene eller metodene i denne forordning. 

3. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 for å endre vedlegg I i overens-

stemmelse med endringer av FN-standarden COICOP, for å sikre at de harmoniserte indeksene er sammenlignbare på 

internasjonalt plan. 

4. For å sikre ensartede vilkår ved utarbeidingen av sammenlignbare harmoniserte indekser og for å nå målene i denne 

forordning skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter for nærmere å angi forbedrede metoder, basert på de frivillige 

forundersøkelsene omhandlet i artikkel 8, og metodikker. Disse gjennomføringsrettsaktene skal omhandle 

i) utvalgsteknikker og representativitet, 

ii) innsamling og behandling av priser, 

iii) erstatninger og kvalitetsjusteringer, 

iv) indeksutarbeiding, 

v) revisjoner, 

vi) særindekser, 

vii) behandling av produkter på særlige områder. 

Kommisjonen skal sikre at disse gjennomføringsrettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller 

oppgavegiverne. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

5. Med henblikk på utarbeidingen av de harmoniserte indeksene skal Kommisjonen, for å ta hensyn til den tekniske utviklingen 

av de statistiske metodene og på grunnlag av evalueringen av forundersøkelsene omhandlet i artikkel 8 nr. 4, gis myndighet til å 

endre, gjennom delegerte rettsakter vedtatt i samsvar med artikkel 10, nr. 4 første ledd i denne artikkel ved å tilføye poster på listen 

angitt i nevnte nummer, forutsatt at slike tilføyde poster ikke overlapper eksisterende poster eller endrer virkeområdet for eller arten 

av harmoniserte indekser som fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 5 

Krav til opplysninger 

1. Grunnleggende opplysninger som medlemsstatene samler inn til de harmoniserte indeksene og deres delindekser, skal 

være representative på medlemsstatsplan. 

2. Opplysningene skal hentes fra statistiske enheter som definert i rådsforordning (EØF) nr. 696/93(1) eller fra andre kilder, 

forutsatt at sammenlignbarhetskravene som er nevnt i artikkel 4 i denne forordning for de harmoniserte indeksene, er oppfylt.  

  

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 696/93 av 15. mars 1993 om de statistiske enheter til observasjon og analyse av produksjonssystemet i 

Fellesskapet (EFT L 76 av 30.3.1993, s. 1). 



Nr. 40/700 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

3. De statistiske enhetene som gir informasjon om produkter som inngår i husholdningenes konsum, skal samarbeide etter 

behov under innsamlingen eller innsendingen av de grunnleggende opplysningene. De statistiske enhetene skal gi nøyaktige og 

fullstendige grunnleggende opplysninger til de nasjonale organene som har ansvar for å utarbeide de harmoniserte indeksene. 

4. På anmodning fra de nasjonale organer som har ansvar for å utarbeide de harmoniserte indeksene, skal de statistiske 

enhetene levere elektroniske registre over transaksjoner der slike finnes, for eksempel skannerdata, på det detaljnivået som er 

nødvendig for å kunne utarbeide harmoniserte indekser, vurdere om sammenlignbarhetskravene oppfylles og vurdere kvaliteten 

på de harmoniserte indeksene. 

5. Den felles indeksreferanseperioden for de harmoniserte indeksene skal være 2015. Denne indeksreferanseperioden skal 

brukes for hele tidsserien for alle harmoniserte indekser og deres delindekser. 

6. De harmoniserte indeksene og deres delindekser skal justeres til en ny felles indeksreferanseperiode ved større metodiske 

endringer av de harmoniserte indeksene vedtatt i samsvar med denne forordning, eller hvert tiende år etter den siste justeringen, 

med oppstart fra 2015. Justeringen til den nye indeksreferanseperioden trer i kraft 

a) for månedlige indekser, fra og med indeksen for januar året etter indeksreferanseperioden, 

b) for kvartalsvise indekser, fra og med indeksen for første kvartal året etter indeksreferanseperioden. 

Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å utarbeide nærmere regler for justering av de harmoniserte indeksene. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

7. Medlemsstatene skal ikke være forpliktet til å utarbeide og oversende 

a) delindekser under HKPI og HKPI-KA som utgjør mindre enn en tusendel av de samlede utgiftene, 

b) delindekser under prisindeksen for selveierboliger og boligprisindeksen som utgjør mindre enn en hundredel av henholdsvis 

de samlede selveierboligutgiftene og de samlede boligkjøpene. 

8. Medlemsstatene skal ikke være forpliktet til å utarbeide følgende delindekser under ECOICOP, enten fordi de ikke inngår 

i husholdningenes konsum eller fordi graden av metodisk harmonisering ennå ikke er tilstrekkelig høy: 

02.3. Narkotika 

09.4.3. Hasardspill 

12.2. Prostitusjon 

12.5.1. Livsforsikring 

12.6.1. FISIM 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 for å endre listen fastsatt i dette 

nummer med henblikk på å inkludere hasardspill i HKPI og HKPI-KA. 

Artikkel 6 

Hyppighet 

1. Medlemsstatene skal hver måned oversende Kommisjonen (Eurostat) HKPI og HKPI-KA samt deres respektive 

delindekser, herunder delindekser som utarbeides med lengre intervaller.  
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2. Medlemsstatene skal hvert kvartal oversende Kommisjonen (Eurostat) prisindeksen for selveierboliger og boligprisindeksen. 

De kan oversendes hver måned på frivillig grunnlag. 

3. Medlemsstatene skal ikke være forpliktet til å utarbeide delindekser hver måned eller hvert kvartal dersom mindre hyppig 

datainnsamling oppfyller sammenlignbarhetskravene i artikkel 4. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen (Eurostat) om 

hvilke ECOICOP-kategorier, kategorier innenfor prisindeksen for selveierboliger og boligprisindekskategorier de har til hensikt 

å samle inn opplysninger for sjeldnere enn én gang per måned, for ECOICOP-kategorier, og sjeldnere enn én gang hvert 

kvartal, for kategorier innenfor prisindeksen for selveierboliger og boligprisindekskategorier. 

4. Hvert år skal medlemsstatene oversende Kommisjonen (Eurostat) oppdaterte delindeksvekter for de harmoniserte 

indeksene. 

Artikkel 7 

Frister, utvekslingsstandarder og revisjoner 

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat) harmoniserte indekser og alle delindekser senest 

a) 15 kalenderdager, for februar- til desemberindeksene, eller 20 kalenderdager, for januarindeksene, etter utgangen av 

måneden indeksene beregnes for, og 

b) 85 kalenderdager etter utgangen av kvartalet indeksene beregnes for. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat) de oppdaterte vektene senest 

a) 13. februar hvert år for månedsindeksene, 

b) 15. juni hvert år for kvartalsindeksene. 

3. Medlemsstater som har euro som valuta, skal oversende Kommisjonen (Eurostat) hurtigberegningen av HKPI senest nest 

siste kalenderdag i måneden som hurtigberegningen viser til. 

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat) de data og metadata som kreves i henhold til denne forordning, i 

samsvar med utvekslingsstandarden for data og metadata. 

5. Harmoniserte indekser og deres delindekser som allerede er blitt offentliggjort, kan revideres. 

6. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som i detalj fastsetter utvekslingsstandarden for data og metadata nevnt 

i nr. 4 og de ensartede vilkårene for revisjon av harmoniserte indekser og deres delindekser som omhandlet i nr. 5. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

Artikkel 8 

Forundersøkelser 

1. Når det kreves forbedrede grunnleggende opplysninger for utarbeidingen av de harmoniserte indeksene, eller når det 

konstateres et behov for forbedret sammenlignbarhet av de harmoniserte indeksene via metodene nevnt i artikkel 4 nr. 4, kan 

Kommisjonen (Eurostat) iverksette forundersøkelser, som skal utføres på frivillig basis av medlemsstatene. 

2. Unionens alminnelige budsjett skal, når det er hensiktsmessig, bidra til finansiering av slike forundersøkelser.  



Nr. 40/702 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

3. I forundersøkelsene skal det vurderes om det er mulig å oppnå forbedrede grunnleggende opplysninger eller vedta nye 

metodiske tilnærminger. 

4. Resultatene av forundersøkelsene skal evalueres av Kommisjonen (Eurostat) i nært samarbeid med medlemsstatene og de 

viktigste brukerne av de harmoniserte indeksene, idet det tas hensyn til fordelene ved forbedrede grunnleggende opplysninger 

eller nye metodiske tilnærminger i forhold til tilleggskostnadene for utarbeiding av harmoniserte indekser. 

5. Kommisjonen skal innen 31. desember 2020 og deretter hvert femte år framlegge for Europaparlamentet og Rådet en 

rapport med en evaluering, dersom det er relevant, av hovedfunnene i forundersøkelsene. 

Artikkel 9 

Kvalitetssikring 

1. Medlemsstatene skal sikre kvaliteten på de oversendte harmoniserte indeksene. I denne forordning får de standardiserte 

kvalitetskriteriene fastsatt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 

a) årlige standardiserte kvalitetsrapporter som omfatter kvalitetskriteriene nevnt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 223/2009, 

b) årlige oppdaterte oversikter som inneholder nærmere opplysninger om datakilder, definisjoner og metoder som benyttes, 

c) ytterligere relaterte opplysninger på det detaljnivået som er nødvendig for å kunne vurdere om sammenlignbarhetskravene 

oppfylles og vurdere kvaliteten på de harmoniserte indeksene, dersom Kommisjonen (Eurostat) anmoder om dette. 

3. Dersom en medlemsstat har til hensikt å innføre en vesentlig endring i produksjonsmetodene for de harmoniserte 

indeksene eller for deler av dem, skal medlemsstaten underrette Kommisjonen (Eurostat) om dette senest tre måneder før en 

slik endring trer i kraft. Medlemsstaten skal framlegge for Kommisjonen (Eurostat) en kvantifisering av endringens virkning. 

4. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter tekniske kvalitetssikringskrav for innholdet i de årlige 

standardiserte kvalitetsrapportene, fristen for framlegging av rapporten til Kommisjonen (Eurostat) og strukturen i oversiktene 

og fristen for å framlegge oversiktene for Kommisjonen (Eurostat). Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

Artikkel 10 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Kommisjonen skal ved utøvelsen av den myndigheten som er delegert i artikkel 4 nr. 3, artikkel 4 nr. 5 og artikkel 5 nr. 8, 

sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne. 

I tillegg skal Kommisjonen behørig begrunne tiltakene fastsatt i de delegerte rettsaktene og ved behov vurdere kostnads-

effektivitet, herunder byrden for oppgavegiverne og produksjonskostnadene i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 223/2009.  
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Kommisjonen skal følge sin vanlige praksis og rådføre seg med sakkyndige, herunder sakkyndige fra medlemsstatene, før den 

vedtar disse delegerte rettsaktene. 

3. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 4 nr. 3, artikkel 4 nr. 5 og artikkel 5 nr. 8 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 13. juni 2016. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om delegeringen av 

myndighet senest ni måneder før utløpet av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder 

av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen 

av hver periode. 

4. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 4 nr. 3, artikkel 4 nr. 5 og artikkel 5 nr. 8 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at delegeringen av myndighet som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen trer i kraft dagen etter at den er offentliggjort i Den europeiske unions tidende, 

eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3, artikkel 4 nr. 5 og artikkel 5 nr. 8 skal tre i kraft bare dersom verken 

Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke kommer til å gjøre innsigelse. Fristen kan forlenges med tre måneder på Europaparlamentets eller 

Rådets initiativ. 

Artikkel 11 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det europeiske statistikksystem nedsatt ved forordning (EF) nr. 223/2009. 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 12 

Oppheving 

1. Uten at det berører nr. 2, skal medlemsstatene fortsette å oversende de harmoniserte indeksene i samsvar med forordning 

(EF) nr. 2494/95 fram til oversendingen av data for 2016. 

2. Forordning (EF) nr. 2494/95 oppheves med virkning fra 1. januar 2017. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg II.  
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3. Når Kommisjonen første gang vedtar gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 3 nr. 6, artikkel 3 nr. 9, artikkel 3 nr. 10, 

artikkel 4 nr. 4, artikkel 5 nr. 6 og artikkel 7 nr. 6, skal den, i den grad det er forenlig med denne forordning, innarbeide de relevante 

bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96(1), kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96(2), rådsforordning (EF) 

nr. 1687/98(3), kommisjonsforordning (EF) nr. 2646/98(4), kommisjonsforordning (EF) nr. 1617/1999(5), rådsforordning (EF) 

nr. 2166/1999(6), kommisjonsforordning (EF) nr. 2601/2000(7), kommisjonsforordning (EF) nr. 2602/2000(8), kommisjons-

forordning (EF) nr. 1920/2001(9), kommisjonsforordning (EF) nr. 1921/2001(10), kommisjonsforordning (EF) nr. 1708/2005(11), 

rådsforordning (EF) nr. 701/2006(12), kommisjonsforordning (EF) nr. 330/2009(13), kommisjonsforordning (EU) nr. 1114/2010(14) 

og kommisjonsforordning (EU) nr. 93/2013(15) vedtatt på grunnlag av forordning (EF) nr. 2494/95, samtidig som den begrenser, i 

den grad det er hensiktsmessig, det samlede antall gjennomføringsrettsakter. Forordningene vedtatt på grunnlag av forordning (EF) 

nr. 2494/95 skal fortsatt gjelde i en overgangsperiode. Denne overgangsperioden utløper på anvendelsesdatoen for de gjennom-

føringsrettsaktene som først vedtas på grunnlag av artikkel 3 nr. 6, artikkel 3 nr. 9, artikkel 3 nr. 10, artikkel 4 nr. 4, artikkel 5 nr. 6 

og artikkel 7 nr. 6 i denne forordning, og skal være den samme for alle disse gjennomføringsrettsaktene. 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse første gang for data som gjelder januar 2017. 
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VEDLEGG I 

EUROPEISK KLASSIFIKASJON AV INDIVIDUELT KONSUM ETTER FORMÅL (ECOICOP) 

01. MATVARER OG ALKOHOLFRIE DRIKKER 

01.1. Matvarer 

01.1.1. Brød og kornprodukter 

01.1.1.1. Ris 

01.1.1.2. Mel og andre kornprodukter 

01.1.1.3. Brød 

01.1.1.4. Andre bakervarer 

01.1.1.5. Pizza og paier 

01.1.1.6. Pastaprodukter og couscous 

01.1.1.7. Frokostkorn 

01.1.1.8. Andre kornprodukter 

01.1.2. Kjøtt 

01.1.2.1. Storfe- og kalvekjøtt 

01.1.2.2. Svinekjøtt 

01.1.2.3. Lamme- og geitekjøtt 

01.1.2.4. Fjørfe 

01.1.2.5. Annet kjøtt 

01.1.2.6. Spiselig slakteavfall 

01.1.2.7. Tørket, saltet eller røkt kjøtt 

01.1.2.8. Annet bearbeidet kjøtt 

01.1.3. Fisk og sjømat 

01.1.3.1. Fersk eller kjølt fisk 

01.1.3.2. Fryst fisk 

01.1.3.3. Fersk eller kjølt sjømat 

01.1.3.4. Fryst sjømat 

01.1.3.5. Tørket, røkt eller saltet fisk og sjømat 

01.1.3.6. Annen konservert eller bearbeidet fisk og sjømat 

01.1.4. Melk, ost og egg 

01.1.4.1. Fersk helmelk 

01.1.4.2. Fersk lettmelk 

01.1.4.3. Konservert melk 

01.1.4.4. Yoghurt 

01.1.4.5. Ost og ostemasse 
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01.1.4.6. Andre melkeprodukter 

01.1.4.7. Egg 

01.1.5. Oljer og fett 

01.1.5.1. Smør 

01.1.5.2. Margarin og annet vegetabilsk fett 

01.1.5.3. Olivenolje 

01.1.5.4. Andre spiselige oljer 

01.1.5.5. Annet spiselig animalsk fett 

01.1.6. Frukt 

01.1.6.1. Frisk eller kjølt frukt 

01.1.6.2. Fryst frukt 

01.1.6.3. Tørket frukt og nøtter 

01.1.6.4. Konservert frukt og fruktbaserte produkter 

01.1.7. Grønnsaker 

01.1.7.1. Friske eller kjølte grønnsaker unntatt poteter og andre knollvekster 

01.1.7.2. Fryste grønnsaker unntatt poteter og andre knollvekster 

01.1.7.3. Tørkede grønnsaker, andre konserverte eller bearbeidede grønnsaker 

01.1.7.4. Poteter 

01.1.7.5. Chips 

01.1.7.6. Andre knollvekster og produkter av knollvekster 

01.1.8. Sukker, syltetøy, honning, sjokolade og sukkervarer 

01.1.8.1. Sukker 

01.1.8.2. Syltetøy, marmelade og honning 

01.1.8.3. Sjokolade 

01.1.8.4. Sukkervarer 

01.1.8.5. Iskrem 

01.1.8.6 Kunstige sukkererstatninger 

01.1.9. Andre matvarer 

01.1.9.1. Sauser, smaksingredienser 

01.1.9.2. Salt, krydder og krydderurter 

01.1.9.3. Barnemat 

01.1.9.4. Ferdigretter 

01.1.9.9. Øvrige matvarer 

01.2. Alkoholfrie drikker 

01.2.1. Kaffe, te og kakao 
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01.2.1.1. Kaffe 

01.2.1.2. Te 

01.2.1.3. Kakao og sjokoladepulver 

01.2.2. Mineralvann, leskedrikker og frukt- og grønnsaksjuice 

01.2.2.1. Mineralvann eller kildevann 

01.2.2.2. Leskedrikker 

01.2.2.3. Frukt- og grønnsaksjuice 

02. ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER, TOBAKK OG NARKOTIKA 

02.1. Alkoholholdige drikker 

02.1.1. Brennevin 

02.1.1.1. Brennevin og likører 

02.1.1.2. Alkoholholdige leskedrikker 

02.1.2. Vin 

02.1.2.1. Vin fra druer 

02.1.2.2. Vin fra annen frukt 

02.1.2.3. Sterkvin 

02.1.2.4. Vinbaserte drikker 

02.1.3. Øl 

02.1.3.1. Pilsnerøl 

02.1.3.2. Annet alkoholholdig øl 

02.1.3.3. Lettøl og alkoholfritt øl 

02.1.3.4. Ølbaserte drikker 

02.2. Tobakk 

02.2.0. Tobakk 

02.2.0.1. Sigaretter 

02.2.0.2. Sigarer 

02.2.0.3. Andre tobakksvarer 

02.3. Narkotika 

02.3.0. Narkotika 

02.3.0.0. Narkotika 

03. KLÆR OG SKOTØY 

03.1. Klær 

03.1.1. Materialer til klær 

03.1.1.0. Materialer til klær 

03.1.2. Klesplagg 

03.1.2.1. Herreklær 
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03.1.2.2. Dameklær 

03.1.2.3. Klær til småbarn (0 til 2 år) og barn (3 til 13 år) 

03.1.3. Andre klesplagg og tilbehør til klær 

03.1.3.1. Andre klesplagg 

03.1.3.2. Tilbehør til klær 

03.1.4. Rensing, reparasjon og leie av klær 

03.1.4.1. Rensing av klær 

03.1.4.2. Reparasjon og leie av klær 

03.2. Skotøy 

03.2.1. Sko og annet skotøy 

03.2.1.1. Skotøy til menn 

03.2.1.2. Skotøy til kvinner 

03.2.1.3. Skotøy til småbarn og barn 

03.2.2. Reparasjon og leie av skotøy 

03.2.2.0. Reparasjon og leie av skotøy 

04. BOLIG, VANN, ELEKTRISITET, FYRINGSOLJER OG ANNET BRENSEL 

04.1. Betalt husleie 

04.1.1. Betalt husleie, bolig 

04.1.1.0. Betalt husleie, bolig 

04.1.2. Annen betalt husleie 

04.1.2.1. Betalt husleie, fritidsbolig 

04.1.2.2. Garasjeleie og annen husleie betalt av leietakere 

04.2. Beregnet husleie 

04.2.1. Beregnet husleie, bolig 

04.2.1.0. Beregnet husleie, bolig 

04.2.2. Annen beregnet husleie 

04.2.2.0. Annen beregnet husleie 

04.3. Vedlikehold og reparasjon av bolig 

04.3.1. Materialer til vedlikehold og reparasjon av bolig 

04.3.1.0. Materialer til vedlikehold og reparasjon av bolig 

04.3.2. Tjenester knyttet til vedlikehold og reparasjon av bolig 

04.3.2.1. Rørleggertjenester 

04.3.2.2. Elektrikertjenester 

04.3.2.3. Vedlikeholdstjenester for varmeanlegg 

04.3.2.4. Malertjenester 
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04.3.2.5. Snekkertjenester 

04.3.2.9. Andre tjenester knyttet til vedlikehold og reparasjon av bolig 

04.4. Vannforsyning og diverse tjenester knyttet til bolig 

04.4.1. Vannforsyning 

04.4.1.0. Vannforsyning 

04.4.2. Avfall 

04.4.2.0. Avfall 

04.4.3. Avløp 

04.4.3.0. Avløp 

04.4.4. Andre tjenester knyttet til bolig 

04.4.4.1. Vedlikeholdsutgifter i bolighus med flere husholdninger 

04.4.4.2. Sikkerhetstjenester 

04.4.4.9. Øvrige tjenester knyttet til bolig 

04.5. Elektrisitet, fyringsoljer og annet brensel 

04.5.1. Elektrisitet 

04.5.1.0. Elektrisitet 

04.5.2. Gass 

04.5.2.1. Naturgass og husholdningsgass 

04.5.2.2. Flytende hydrokarboner (butan, propan osv.) 

04.5.3. Flytende brensel 

04.5.3.0. Flytende brensel 

04.5.4. Fast brensel 

04.5.4.1. Kull 

04.5.4.9. Annet fast brensel 

04.5.5. Varmeenergi 

04.5.5.0. Varmeenergi 

05. MØBLER, HUSHOLDNINGSARTIKLER OG ALMINNELIG VEDLIKEHOLD AV BOLIG 

05.1. Møbler , tepper og annet gulvbelegg 

05.1.1. Møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler 

05.1.1.1. Møbler 

05.1.1.2. Hagemøbler 

05.1.1.3. Belysning 

05.1.1.9. Andre møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler 

05.1.2. Tepper og annet gulvbelegg 
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05.1.2.1. Gulvtepper og ryer 

05.1.2.2. Annet gulvbelegg 

05.1.2.3. Tjenester knyttet til legging av tepper og annet gulvbelegg 

05.1.3. Reparasjon av møbler, innredning og gulvbelegg 

05.1.3.0. Reparasjon av møbler, innredning og gulvbelegg 

05.2. Boligtekstiler 

05.2.0. Boligtekstiler 

05.2.0.1. Møbelstoffer og gardiner 

05.2.0.2. Sengetøy 

05.2.0.3. Duker og håndklær 

05.2.0.4. Reparasjon av boligtekstiler 

05.2.0.9. Andre boligtekstiler 

05.3. Husholdningsapparater 

05.3.1. Større elektriske og ikke-elektriske husholdningsapparater 

05.3.1.1. Kjøleskap, frysere og kombiskap 

05.3.1.2. Vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner 

05.3.1.3. Komfyrer 

05.3.1.4. Varmeovner, klimaanlegg 

05.3.1.5. Rengjøringsutstyr 

05.3.1.9. Andre større husholdningsapparater 

05.3.2. Små elektriske husholdningsapparater 

05.3.2.1. Kjøkkenmaskiner 

05.3.2.2. Kaffemaskiner, tebryggere og lignende apparater 

05.3.2.3. Strykejern 

05.3.2.4. Brødristere og grillapparater 

05.3.2.9. Andre små elektriske husholdningsapparater 

05.3.3. Reparasjon av husholdningsapparater 

05.3.3.0. Reparasjon av husholdningsapparater 

05.4. Glassvarer, dekketøy og kjøkkenredskaper 

05.4.0. Glassvarer, dekketøy og kjøkkenredskaper 

05.4.0.1. Glassvarer, krystall, keramikk og porselen 

05.4.0.2. Bestikk, fat og sølvtøy 

05.4.0.3. Ikke-elektriske kjøkkenredskaper og -artikler 

05.4.0.4. Reparasjon av glassvarer, dekketøy og kjøkkenredskaper 
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05.5. Verktøy og utstyr til hus og hage 

05.5.1. Større verktøy og utstyr 

05.5.1.1. Større motorisert verktøy og utstyr 

05.5.1.2. Reparasjon, leasing og leie av større verktøy og utstyr 

05.5.2. Mindre verktøy og diverse tilbehør 

05.5.2.1. Mindre ikke-motorisert verktøy 

05.5.2.2. Diverse tilbehør til mindre verktøy 

05.5.2.3. Reparasjon av mindre ikke-motorisert verktøy og diverse tilbehør 

05.6. Varer og tjenester for alminnelig vedlikehold av bolig 

05.6.1. Ikke-varige husholdningsartikler 

05.6.1.1. Rengjørings- og vedlikeholdsprodukter 

05.6.1.2. Andre ikke-varige små husholdningsartikler 

05.6.2. Lønnet husarbeid og andre tjenester i hjemmet 

05.6.2.1. Lønnet husarbeid 

05.6.2.2. Rengjøringstjenester 

05.6.2.3. Leie av møbler og innredning- og dekorasjonsartikler 

05.6.2.9. Annet lønnet husarbeid og andre tjenester i hjemmet 

06. HELSE 

06.1. Medisinske produkter og apparater samt medisinsk utstyr 

06.1.1. Legemidler 

06.1.1.0. Legemidler 

06.1.2. Andre medisinske produkter 

06.1.2.1. Graviditetstester og mekaniske befruktningshindrende midler 

06.1.2.9. Øvrige medisinske produkter 

06.1.3. Briller mv. 

06.1.3.1. Briller med korrigerende glass og kontaktlinser 

06.1.3.2. Høreapparater 

06.1.3.3. Reparasjon av terapeutiske hjelpemidler og terapeutisk utstyr 

06.1.3.9. Andre terapeutiske hjelpemidler og annet terapeutisk utstyr 

06.2. Helsetjenester utenom institusjon 

06.2.1. Medisinske tjenester 

06.2.1.1. Allmennpraksis 

06.2.1.2. Spesialistpraksis 

06.2.2. Tannhelsetjenester 

06.2.2.0. Tannhelsetjenester 
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06.2.3. Paramedisinske tjenester 

06.2.3.1. Tjenester som ytes av medisinske analyselaboratorier og røntgenklinikker 

06.2.3.2. Termiske bad, gymnastikkterapi, ambulansetjenester og leie av terapeutisk utstyr 

06.2.3.9. Andre paramedisinske tjenester 

06.3. Sykehustjenester 

06.3.0. Sykehustjenester 

06.3.0.0. Sykehustjenester 

07. TRANSPORT 

07.1. Kjøp av kjøretøyer 

07.1.1. Biler 

07.1.1.1. Nye biler 

07.1.1.2. Bruktbiler 

07.1.2. Motorsykler 

07.1.2.0. Motorsykler 

07.1.3. Sykler 

07.1.3.0. Sykler 

07.1.4. Kjøretøyer som dras av dyr 

07.1.4.0. Kjøretøyer som dras av dyr 

07.2. Drift av personlige transportmidler 

07.2.1. Reservedeler og tilbehør til transportmidler 

07.2.1.1. Dekk 

07.2.1.2. Reservedeler til transportmidler 

07.2.1.3. Tilbehør til transportmidler 

07.2.2. Drivstoff og smøremidler 

07.2.2.1. Dieselolje 

07.2.2.2. Bensin 

07.2.2.3. Annet drivstoff 

07.2.2.4. Smøremidler 

07.2.3. Vedlikehold og reparasjon på verksted 

07.2.3.0. Vedlikehold og reparasjon på verksted 

07.2.4. Andre tjenester knyttet til transportmidler 

07.2.4.1. Leie av garasjer, parkeringsplasser og transportmidler 

07.2.4.2. Bomstasjoner og parkometre 

07.2.4.3. Kjøretimer, førerprøver, førerkort og kjøretøykontroller 
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07.3. Transporttjenester 

07.3.1. Passasjertransport på skinner 

07.3.1.1. Passasjertransport med jernbane 

07.3.1.2. Passasjertransport med tunnelbane og trikk 

07.3.2. Passasjertransport på vei 

07.3.2.1. Passasjertransport med buss 

07.3.2.2. Passasjertransport med drosje og leiebil med sjåfør 

07.3.3. Passasjertransport med fly 

07.3.3.1. Innenlandske flyginger 

07.3.3.2. Internasjonale flyginger 

07.3.4. Passasjertransport i båt 

07.3.4.1. Passasjertransport til sjøs 

07.3.4.2. Passasjertransport på innlands vannveier 

07.3.5. Kombinert passasjertransport 

07.3.5.0. Kombinert passasjertransport 

07.3.6. Andre kjøpte transporttjenester 

07.3.6.1. Transport med kabelbaner, taubaner og stolheiser 

07.3.6.2. Flytte- og lagringstjenester 

07.3.6.9. Andre kjøpte transporttjenester 

08. KOMMUNIKASJON 

08.1. Posttjenester 

08.1.0. Posttjenester 

08.1.0.1. Brevtjenester 

08.1.0.9. Andre posttjenester 

08.2. Teleutstyr 

08.2.0. Teleutstyr 

08.2.0.1. Fasttelefonutstyr 

08.2.0.2. Mobiltelefonutstyr 

08.2.0.3. Annet utstyr for telefon- og telefaksutstyr 

08.2.0.4. Reparasjon av telefon- eller telefaksutstyr 

08.3. Teletjenester 

08.3.0. Teletjenester 

08.3.0.1. Fasttelefoni 

08.3.0.2. Trådløs telefoni 

08.3.0.3. Tjenester for internett-tilgang 
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08.3.0.4. Kombinerte telekommunikasjonstjenester 

08.3.0.5. Andre tjenester for overføring av informasjon 

09. FRITID OG KULTUR 

09.1. Audiovisuelt utstyr, fotoutstyr og IT-utstyr 

09.1.1. Audiovisuelt utstyr 

09.1.1.1. Utstyr til mottak, opptak og gjengivelse av lyd 

09.1.1.2. Utstyr til mottak, opptak og gjengivelse av lyd og bilder 

09.1.1.3. Bærbart lyd- og bildeutstyr 

09.1.1.9. Annet utstyr til mottak, opptak og gjengivelse av lyd og bilder 

09.1.2. Fotoutstyr, kinematografisk utstyr og optiske instrumenter 

09.1.2.1. Kameraer 

09.1.2.2. Tilbehør til fotoutstyr og kinematografisk utstyr 

09.1.2.3. Optiske instrumenter 

09.1.3. IT-utstyr 

09.1.3.1. PC-er 

09.1.3.2. Tilbehør til IT-utstyr 

09.1.3.3. Programvare 

09.1.3.4. Kalkulatorer og annet IT-utstyr 

09.1.4. Innspillingsmedier 

09.1.4.1. Forhåndsinnspilte innspillingsmedier 

09.1.4.2. Uinnspilte innspillingsmedier 

09.1.4.9. Andre innspillingsmedier 

09.1.5. Reparasjon av audiovisuelt utstyr, fotoutstyr og IT-utstyr 

09.1.5.0. Reparasjon av audiovisuelt utstyr, fotoutstyr og IT-utstyr 

09.2. Andre større varige konsumvarer knyttet til fritid og kultur 

09.2.1. Større varige konsumvarer knyttet til utendørs fritidsaktiviteter 

09.2.1.1. Campingbiler, campingvogner og tilhengere 

09.2.1.2. Fly, ultralette luftfartøyer, glidefly, hangglidere og varmluftballonger 

09.2.1.3. Båter, utenbordsmotorer og utrusting til båter 

09.2.1.4. Hester og ponnier og tilbehør 

09.2.1.5. Større utstyr til spill og sport 

09.2.2. Musikkinstrumenter og innendørs trenings- og hobbyutstyr 

09.2.2.1. Musikkinstrumenter 

09.2.2.2. Større varige konsumvarer knyttet til innendørs fritidsaktiviteter 

09.2.3. Vedlikehold og reparasjon av andre større varige konsumvarer knyttet til fritid og kultur 

09.2.3.0. Vedlikehold og reparasjon av andre større varige konsumvarer knyttet til fritid og kultur 

09.3. Andre gjenstander og annet utstyr knyttet til fritid, hager og kjæledyr 
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09.3.1. Spill, leker og hobbyer 

09.3.1.1. Spill og hobbyer 

09.3.1.2. Leker og festartikler 

09.3.2. Utstyr til sport, camping og friluftsliv 

09.3.2.1. Utstyr til sport 

09.3.2.2. Utstyr til camping og friluftsliv 

09.3.2.3. Reparasjon av utstyr til sport, camping og friluftsliv 

09.3.3. Hager, planter og blomster 

09.3.3.1. Hageprodukter 

09.3.3.2. Planter og blomster 

09.3.4. Kjæledyr og produkter til kjæledyr 

09.3.4.1. Kjøp av kjæledyr 

09.3.4.2. Produkter for kjæledyr 

09.3.5. Veterinærtjenester og andre tjenester for kjæledyr 

09.3.5.0. Veterinærtjenester og andre tjenester for kjæledyr 

09.4. Tjenester knyttet til fritid og kultur 

09.4.1. Sport- og fritidstjenester 

09.4.1.1. Sport- og fritidstjenester – tilskuere 

09.4.1.2. Sport- og fritidstjenester – deltakere 

09.4.2. Kulturtjenester 

09.4.2.1. Kinoer, teatre, konserter 

09.4.2.2. Museer, biblioteker, zoologiske hager 

09.4.2.3. TV- og radiolisenser, abonnementer 

09.4.2.4. Leie av utstyr og tilbehør til kulturformål 

09.4.2.5. Fotografitjenester 

09.4.2.9. Andre kulturtjenester 

09.4.3. Hasardspill 

09.4.3.0. Hasardspill 

09.5. Aviser, bøker og papirvarer 

09.5.1. Bøker 

09.5.1.1. Skjønnlitterære bøker 

09.5.1.2. Lærebøker 

09.5.1.3. Andre faglitterære bøker 

09.5.1.4. Innbindingstjenester og nedlasting av e-bøker 

09.5.2. Aviser og tidsskrifter 

09.5.2.1. Aviser 
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09.5.2.2. Blader og tidsskrifter 

09.5.3. Diverse trykksaker 

09.5.3.0. Diverse trykksaker 

09.5.4. Papirvarer og tegnemateriell 

09.5.4.1. Papirprodukter 

09.5.4.9. Andre papirvarer og annet tegnemateriell 

09.6. Pakketurer 

09.6.0. Feriereiser, pakketurer 

09.6.0.1. Innenlandske pakketurer 

09.6.0.2. Internasjonale pakketurer 

10. UTDANNING 

10.1. Førskole og barneskole 

10.1.0. Førskole og barneskole 

10.1.0.1. Førskole ISCED-97-nivå 0) 

10.1.0.2. Barneskole (ISCED-97-nivå 1) 

10.2. Ungdomsskole og videregående skole 

10.2.0. Ungdomsskole og videregående skole 

10.2.0.0. Ungdomsskole og videregående skole 

10.3. Utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå 

10.3.0. Utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå 

10.3.0.0. Utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED-97-nivå 4) 

10.4. Universitets- og høgskoleutdanning 

10.4.0. Universitets- og høgskoleutdanning 

10.4.0.0. Universitets- og høgskoleutdanning 

10.5. Utdanning, udefinert nivå 

10.5.0. Utdanning, udefinert nivå 

10.5.0.0. Utdanning, udefinert nivå 

11. RESTAURANTER OG HOTELLER 

11.1. Restauranttjenester 

11.1.1. Restauranter, kafeer o.l. 

11.1.1.1. Restauranter, kafeer og dansesteder 

11.1.1.2. Hurtigmat- og hentemattjenester 

11.1.2. Kantiner 

11.1.2.0. Kantiner 
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11.2. Overnattingstjenester 

11.2.0. Overnattingstjenester 

11.2.0.1. Hoteller, moteller, pensjonater og lignende overnattingstjenester 

11.2.0.2. Feriesentre, campingplasser, vandrerhjem og lignende overnattingstjenester 

11.2.0.3. Andre virksomheters overnattingstjenester 

12. DIVERSE VARER OG TJENESTER 

12.1. Personlig pleie 

12.1.1. Frisørsalonger og virksomheter tilknyttet personlig pleie 

12.1.1.1. Hårpleie for menn og barn 

12.1.1.2. Hårpleie for kvinner 

12.1.1.3. Behandlinger innen personlig pleie 

12.1.2. Elektriske apparater til personlig pleie 

12.1.2.1. Elektriske apparater til personlig pleie 

12.1.2.2. Reparasjon av elektriske apparater til personlig pleie 

12.1.3. Andre apparater, artikler og produkter til personlig pleie 

12.1.3.1. Ikke-elektriske apparater 

12.1.3.2. Artikler for personlig hygiene og velvære, esoteriske produkter og skjønnhetsprodukter 

12.2. Prostitusjon 

12.2.0. Prostitusjon 

12.2.0.0. Prostitusjon 

12.3. Andre personlige varer 

12.3.1. Smykker, klokker og ur 

12.3.1.1. Smykker 

12.3.1.2. Klokker og ur 

12.3.1.3. Reparasjon av smykker, klokker og ur 

12.3.2. Andre personlige effekter 

12.3.2.1. Reiseartikler 

12.3.2.2. Spedbarnsartikler 

12.3.2.3. Reparasjon av øvrige personlige effekter 

12.3.2.9. Andre øvrige personlige effekter 

12.4. Sosiale omsorgstjenester 

12.4.0. Sosiale omsorgstjenester 

12.4.0.1. Barneverntjenester 

12.4.0.2. Aldershjem og boliger for funksjonshemmede 

12.4.0.3. Tjenester for å hjelpe personer i egen bolig 

12.4.0.4. Rådgivning 

12.5. Forsikring 
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12.5.1. Livsforsikring 

12.5.1.0. Livsforsikring 

12.5.2. Boligforsikring 

12.5.2.0. Boligforsikring 

12.5.3. Helseforsikring 

12.5.3.1. Offentlig helseforsikring 

12.5.3.2. Privat helseforsikring 

12.5.4. Transportforsikring 

12.5.4.1. Motorvognforsikring 

12.5.4.2. Reiseforsikring 

12.5.5. Andre forsikringer 

12.5.5.0. Andre forsikringer 

12.6. Finansielle tjenester utenom forsikring 

12.6.1. FISIM 

12.6.1.0. FISIM 

12.6.2. Finansielle tjenester ellers 

12.6.2.1. Gebyrer til banker og postkontorer 

12.6.2.2. Honorarer og gebyrer til meglere, investeringsrådgivere 

12.7. Andre tjenester 

12.7.0. Andre tjenester 

12.7.0.1. Administrative gebyrer 

12.7.0.2. Juridiske tjenester og regnskapsføring 

12.7.0.3. Begravelsestjenester 

12.7.0.4. Andre gebyrer og tjenester 

 _____  
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VEDLEGG II 

Sammenligningstabell 

Forordning (EF) nr. 2494/95 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 bokstav a) Artikkel 2 nr. 6 

Artikkel 2 bokstav b) — 

Artikkel 2 bokstav c) — 

Artikkel 3 Artikkel 3 nr. 3 og 10 

Artikkel 4 Artikkel 4 nr. 1, 2 og 4 

Artikkel 5 nr. 1 bokstav b) Artikkel 5 nr. 5 og 6 

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 4 nr. 4 

Artikkel 6 Artikkel 5 nr. 1 og 2 

Artikkel 7 Artikkel 5 nr. 3 

Artikkel 8 Artikkel 6 nr. 1, 3 og 4 

Artikkel 9 Artikkel 3 nr. 1, 2 og 6 

Artikkel 10 Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 Artikkel 9 nr. 2 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 Artikkel 11 

Artikkel 15 — 

Artikkel 16 Artikkel 13 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1348 

av 3. august 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 773/2004 om Kommisjonens saksbehandling i henhold til EF-

traktatens artikkel 81 og 82(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i 

traktatens artikkel 81 og 82(1), særlig artikkel 33, 

etter samråd med Den rådgivende komité 19. juni 2015 og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 773/2004(2) fastsetter regler for blant annet Kommisjonens undersøkelser og innsyn i 

Kommisjonens saksdokumenter. 

2) Karteller er avtaler eller samordnet opptreden mellom to eller flere konkurrenter med henblikk på å samordne den 

konkurransemessige atferden på markedet eller påvirke de relevante konkurranseparametrene gjennom for eksempel 

fastsettelse eller samordning av kjøps- eller salgspriser eller andre handelsvilkår, tildeling av produksjons- eller 

salgskvoter, deling av markeder og kunder, herunder samordning av anbud, import- eller eksportbegrensninger og 

konkurransebegrensende tiltak overfor andre konkurrenter. Slike praksiser er blant de mest alvorlige overtredelsene av 

traktatens artikkel 101. 

3) Det ligger i sakens natur at hemmelige karteller ofte er vanskelige å oppdage og undersøke uten medvirkning fra foretak 

eller enkeltpersoner som deltar i dem. Kommisjonen anser derfor at det er i Unionens interesse å belønne foretak som 

har deltatt i denne typen ulovlig praksis, og som er villige til å erkjenne og avslutte sin deltaking og samarbeide med 

Kommisjonen i dens undersøkelser, uavhengig av resten av foretakene som deltar i kartellet. Forbrukernes interesse av å 

sikre at hemmelige karteller avdekkes og straffes, veier tyngre enn interessen av å bøtelegge, på et nivå som står i 

forhold til deres ulovlige opptreden, de foretakene som gjør det mulig for Kommisjonen å avdekke og stanse slik 

praksis. For dette formål har Kommisjonen hatt et lempningsprogram siden 1996. I lempningsprogrammet fastsetter 

Kommisjonen vilkår for når den kan belønne foretak som samarbeider med Kommisjonen i dens undersøkelse. 

Lempningsprogrammet har vist seg å være et effektivt verktøy som har gjort det mulig for Kommisjonen å avdekke og 

straffe tallrike hemmelige karteller. Siden lempningsprogrammet bidrar til å avdekke flere overtredelser og gjør den 

offentlige håndhevingen av reglene mer effektiv, virker det også avskrekkende mot kartelldannelse og danner i siste 

instans grunnlag for at skadelidte kan kreve erstatning for skaden de er påført som følge av disse overtredelsene. 

4) Som del av samarbeidet kan foretak frivillig gi Kommisjonen foretakserklæringer i lempningssaker, som kan omfatte 

erklæringer fra nåværende og/eller tidligere ansatte i og representanter for foretaket. Foretakene kan imidlertid bli 

avskrekket fra å samarbeide med Kommisjonen dersom dette kan ha negative følger for deres stilling i en sivil sak. 

5) I henhold til forordning (EF) nr. 773/2004 kan partene i saker som Kommisjonen behandler, samt tredjeparter, for 

eksempel klagere og andre berørte personer, få tilgang til visse opplysninger i Kommisjonens saksdokumenter. 

6) Opplysninger innhentet i henhold til forordning (EF) nr. 773/2004 kan anvendes i forbindelse med rettergang eller 

forvaltningssaker som gjelder anvendelsen av traktatens artikkel 101 og 102. Det bør imidlertid ikke være mulig å bruke 

slike opplysninger i saker som er brakt inn for nasjonale domstoler, dersom dette på utilbørlig måte kan påvirke 

Kommisjonens effektive håndheving av traktatens artikkel 101 og 102.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 5.8.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens protokoll 21 om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak, se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 54. 

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 773/2004 av 7. april 2004 om Kommisjonens saksbehandling i henhold til EF-traktatens artikkel 81 og 82 

(EUT L 123 av 27.4.2004, s. 18). Forordningen er endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 av 20.12.2006, s. 1) og ved 

forordning (EF) nr. 622/2008 (EUT L 171 av 1.7.2008, s. 3). 
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7) For å sikre at foretak ikke avskrekkes fra frivillig å erkjenne sin deltaking i overtredelser av Unionens konkurranseregelverk 

innenfor rammen av Kommisjonens lempningsprogram eller forliksbehandling, vil andre parter få tilgang til en slik 

erkjennelse gjennom dokumentinnsyn i henhold til forordning (EF) nr. 773/2004 bare for at de skal kunne utøve sin rett til å 

forsvare seg i saker som Kommisjonen behandler. Disse opplysningene kan bare brukes ved prøving av saker ved Den 

europeiske unions domstol eller nasjonale domstoler som er direkte knyttet til saken som det er gitt innsyn i, og som gjelder 

enten fordelingen av en bot mellom kartelldeltakere eller prøvingen av et overtredelsesvedtak som er gjort av en nasjonal 

konkurransemyndighet. 

8) Dessuten bør bruken av opplysninger som er innhentet i henhold til forordning (EF) nr. 773/2004, i saker ved nasjonale 

domstoler ikke på utilbørlig måte påvirke Kommisjonens pågående undersøkelse av en overtredelse av Unionens 

konkurranseregelverk. Dersom slike opplysninger ble utarbeidet av Kommisjonen i forbindelse med behandling av en 

sak om håndheving av Unionens konkurranseregelverk (f.eks. en meddelelse om innsigelser) eller av en part i en slik 

sak (f.eks. svar på anmodninger om opplysninger fra Kommisjonen), bør en part ikke kunne bruke disse opplysningene i 

en sak ved nasjonale domstoler før Kommisjonen har avsluttet sin sak mot alle sakens parter gjennom et vedtak gjort i 

henhold til artikkel 7, 9 eller 10 i forordning (EF) nr. 1/2003 eller på annen måte har avsluttet sin saksbehandling. 

9) Reglene i denne forordning for behandlingen av foretakserklæringer i lempningssaker og av forliksmerknader bør også 

få anvendelse dersom foretakserklæringer og forliksmerknader som definert i artikkel 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/104/EU(1) om erstatningssøksmål ved overtredelser av konkurransereglene oversendes til Kommi-

sjonen av medlemsstatenes konkurransemyndigheter i henhold til forordning (EF) nr. 1/2003. 

10) Forordning (EF) nr. 773/2004 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 773/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  Ny artikkel 4a skal lyde: 

«Artikkel 4a 

Kommisjonens lempningsprogram 

1.  Kommisjonen kan fastsette de kravene og samarbeidsvilkårene som kan danne grunnlag for belønning til foretak som 

deltar eller har deltatt i hemmelige karteller, for at de bidrar til å avsløre kartellet og fastslå at det foreligger en overtredelse, 

og frita dem for bøter eller nedsette bøter som de ellers ville blitt ilagt i henhold til artikkel 23 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1/2003 («Kommisjonens lempningsprogram»). 

Fritak for bøter kan gis til det foretaket som først framlegger bevis som etter Kommisjonens oppfatning vil gi den mulighet 

til å foreta en målrettet inspeksjon eller fastslå en overtredelse av traktatens artikkel 101 i forbindelse med det påståtte 

kartellet. Bøtene kan nedsettes for foretak som gir Kommisjonen bevis for den påståtte overtredelsen som tilfører en 

betydelig merverdi til de bevisene Kommisjonen allerede er i besittelse av. 

Kommisjonen vil gi fritak for eller nedsette boten innenfor lempningsprogrammet bare dersom foretaket ved forvaltnings-

sakens avslutning har oppfylt de kravene og samarbeidsvilkårene som er fastsatt i lempningsprogrammet. Disse kan omfatte 

blant annet hvilken type opplysninger og beviser foretaket skal framlegge, og det videre samarbeidet som forventes fra 

foretakene i forbindelse med forvaltningssaken. 

2.  For å bli berettiget til fritak for eller nedsettelse av boten som ellers ville blitt ilagt, skal foretak frivillig gi Kommi-

sjonen redegjørelser om deres kjennskap til et hemmelig kartell og deres rolle i dette, eventuelt i form av frivillige 

redegjørelser om slik kjennskap fra tidligere eller nåværende ansatte i eller representanter for foretaket (foretakserklæringer 

i lempningssaker). Slike foretakserklæringer i lempningssaker skal utarbeides særskilt til framlegging for Kommisjonen for 

å oppnå fritak for eller nedsettelse av bøter innenfor Kommisjonens lempningsprogram.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/104/EU av 26. november 2014 om visse regler for erstatningssøksmål i henhold til nasjonal rett 

ved overtredelser av medlemsstatenes og Den europeiske unions konkurranseregelverk (EUT L 349 av 5.12.2014, s. 1). 
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3.  Kommisjonen vil gi partene mulighet til å framlegge foretakserklæringer i lempningssaker på annen måte enn skriftlig, 

herunder muntlig. Muntlige foretakserklæringer kan tas opp og transkriberes i Kommisjonens lokaler. Foretaket skal få 

mulighet til å kontrollere den tekniske nøyaktigheten av opptaket av dets muntlige erklæring i Kommisjonens lokaler og om 

nødvendig umiddelbart få korrigere innholdet i erklæringen. Denne forordnings regler for foretakserklæringer i lempningssaker 

får anvendelse på slike erklæringer uansett hvilket medium de er lagret på. Allerede eksisterende opplysninger, dvs. bevis som 

foreligger uavhengig av Kommisjonens saksbehandling, og som er framlagt for Kommisjonen av et foretak i forbindelse med 

dets søknad om fritak for eller nedsettelse av boten, er ikke en del av en foretakserklæring i en lempningssak.» 

2)  Artikkel 8 nr. 2 oppheves. 

3)  I artikkel 10a nr. 2 skal tredje ledd lyde: 

 «Dersom forliksforhandlingene går framover, kan Kommisjonen gi partene en frist til å forplikte seg til å følge 

forliksbehandlingen gjennom innsending av forliksmerknader som gjenspeiler resultatene fra forliksforhandlingene, og der 

de erkjenner sin deltaking i en overtredelse av traktatens artikkel 101 samt sitt ansvar. Disse forliksmerknadene skal 

utarbeides særskilt av de berørte foretakene som en formell anmodning til Kommisjonen om å gjøre et vedtak i deres sak 

som følge av forliksbehandlingen. Før Kommisjonen fastsetter er frist for innsending av forliksmerknader, skal de berørte 

parter på anmodning og i god tid ha rett til å motta de opplysningene som er angitt i første ledd. Kommisjonen skal ikke ha 

plikt til å ta hensyn til forliksmerknader mottatt etter fristens utløp. 

 Kommisjonen vil gi partene mulighet til å framlegge forliksmerknader på annen måte enn skriftlig, herunder muntlig. 

Muntlige forliksmerknader kan tas opp og transkriberes i Kommisjonens lokaler. Foretaket skal få mulighet til å kontrollere 

den tekniske nøyaktigheten av opptaket av dets muntlige merknad i Kommisjonens lokaler og om nødvendig umiddelbart få 

korrigere innholdet i merknaden. Denne forordnings regler for forliksmerknader får anvendelse på forliksmerknader uansett 

hvilket medium de er lagret på.» 

4)  I artikkel 15 gjøres følgende endringer: 

a)  Tittelen skal lyde: 

 «Artikkel 15 

 Dokumentinnsyn» 

b)  Nr. 1a skal lyde: 

 «1a.  Etter at Kommisjonen har innledet en behandling i henhold til artikkel 11 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1/2003, og 

for å gi partene mulighet til å framlegge forliksmerknader, skal den på anmodning og på de vilkår som er fastsatt i de 

relevante leddene, innvilge innsyn i de beviser og dokumenter som er beskrevet i artikkel 10a nr. 2. Når partene 

framlegger sine forliksmerknader, skal de derfor bekrefte overfor Kommisjonen at de vil kreve dokumentinnsyn i 

henhold til nr. 1 etter å ha mottatt meddelelsen om innsigelser, bare dersom meddelelsen om innsigelser ikke 

gjenspeiler innholdet i forliksmerknadene. Dersom forliksforhandlingene er blitt avbrutt med én eller flere av partene, 

skal en slik part gis dokumentinnsyn i henhold til nr. 1 når en meddelelse om innsigelser er blitt rettet til denne parten.» 

c)  Nytt nummer 1b skal lyde: 

 «1b.  Dokumentinnsyn i samsvar med nr. 1 eller 1a i en foretakserklæring i en lempningssak i henhold til artikkel 4a 

nr. 2 eller i en forliksmerknad i henhold til artikkel 10a nr. 2 skal bare gis i Kommisjonens lokaler. Partene og deres 

representanter skal ikke kopiere foretakserklæringer i lempningssaker eller forliksmerknader ved hjelp av mekaniske 

eller elektroniske midler.» 

d)  Nr. 4 utgår. 
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5)  Etter artikkel 16 skal nytt kapittel VIa lyde: 

«KAPITTEL VIA 

BEGRENSNING AV BRUKEN AV OPPLYSNINGER INNHENTET I FORBINDELSE MED KOMMISJONENS SAKS-

BEHANDLING 

Artikkel 16a 

1.  Opplysninger innhentet i henhold til denne forordning skal anvendes bare i forbindelse med rettergang eller 

forvaltningssaker som gjelder anvendelsen av traktatens artikkel 101 og 102. 

2.  Dokumentinnsyn i foretakserklæringer i lempningssaker i henhold til artikkel 4a nr. 2 eller i forliksmerknader i 

henhold til artikkel 10a nr. 2 skal gis bare med sikte på utøvelse av retten til å forsvare seg i saker som Kommisjonen 

behandler. Opplysninger som hentes fra slike erklæringer og merknader, kan brukes av den part som har fått 

dokumentinnsyn, bare når det er nødvendig for utøvelsen av retten til å forsvare seg i saker som behandles 

a)  ved Den europeiske unions domstoler i forbindelse med prøving av Kommisjonens vedtak eller 

b)  ved medlemsstatenes domstoler i tilfeller som er direkte knyttet til den saken som det er gitt innsyn i, og som gjelder 

i)  fordelingen mellom kartelldeltakere av en bot ilagt av Kommisjonen som de er solidarisk ansvarlige for, eller 

ii)  prøving av et vedtak der en medlemsstats konkurransemyndighet har fastslått en overtredelse av artikkel 101 i 

TEUV. 

 3.  Følgende kategorier av opplysninger innhentet i henhold til denne forordning skal ikke brukes i saker ved nasjonale 

domstoler før Kommisjonen har avsluttet sin sak mot alle sakens parter gjennom et vedtak gjort i henhold til artikkel 7, 9 

eller 10 i forordning (EF) nr. 1/2003 eller på annen måte har avsluttet sin saksbehandling: 

a)  Opplysninger som ble utarbeidet av andre fysiske eller juridiske personer med særskilt tanke på Kommisjonens 

saksbehandling. 

b)  Opplysninger som Kommisjonen har utarbeidet og sendt til partene i forbindelse med saksbehandlingen.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 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. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/1953 

av 25. oktober 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 med hensyn til å fremme 

internettilknytning i lokalsamfunn(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 172, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsmeldingen av 14. september 2016 med tittelen «Tilknytning for et digitalt indre konkurransemarked – på 

vei mot et gigabit-samfunn», presenterer en europeisk visjon om internettilknytning for borgere og foretak i det digitale 

indre marked, og beskriver en rekke mulige tiltak som kan bedre internettilknytningen i Unionen. 

2) Kommisjonen minner i sin melding av 26. august 2010 med tittelen «En digital dagsorden for Europa» om at Europa 

2020-strategien understreker betydningen av bredbåndsutbygging for å fremme sosial integrasjon og konkurranseevne i 

Unionen, og den bekrefter at målet er å sikre at alle europeere innen 2020 har tilgang til internetthastigheter på over 

30 Mbps og at minst 50 % av europeiske husholdninger abonnerer på internettilkoblinger på over 100 Mbps. 

3) Blant tiltakene til støtte for visjonen om internettilknytning i hele Unionen, fremmer Kommisjonen i sin melding av 

14. september 2016 utbyggingen av lokale trådløse tilgangspunkter gjennom forenklede planleggingsprosedyrer og færre 

regelverksmessige hindringer. Slike tilgangspunkter, herunder de som kommer i tillegg til andre offentlige tjenesteytelser 

eller som er av ikke-kommersiell art, kan være viktige bidrag til forbedringen av nåværende trådløse kommunikasjonsnett 

og til utbygging av framtidige generasjoner av slike nett ved å gi bedre dekning i tråd med at behovene endrer seg. Disse 

tilgangspunktene bør kunne utgjøre en del av et nett med et enkelt autentiseringssystem som er gyldig i hele Unionen, som 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 286 av 1.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 55. 

(1) EUT C 125 av 21.4.2017, s. 69. 

(2) EUT C 207 av 30.6.2017, s. 87. 

(3) Europaparlamentets holdning av 12. september 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 9. oktober 2017. 

2020/EØS/40/50 
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andre gratis lokale trådløse tilknytningsnett bør kunne kople seg til. Dette systemet bør overholde Unionens krav til 

datasikring og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2120(1). 

4) Innenfor rammen av denne forordning betyr lokal trådløs tilknytning som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjells-

behandling, med hensyn til at den er vederlagsfri, at den leveres uten at det kreves vederlag, enten ved direkte betaling eller 

ved andre typer vederlag, for eksempel i form av kommersiell reklame eller formidling av personopplysninger for 

kommersielle formål. Med hensyn til at tilknytningen ikke innebærer forskjellsbehandling, betyr det at den leveres uten å 

berøre restriksjoner som er påkrevd i henhold til unionsretten eller nasjonal rett som er i samsvar med unionsretten, samt at 

den er underlagt behovet for å sikre et smidig fungerende nett, og særlig behovet for å sikre en rettferdig fordeling av 

kapasitet mellom brukere i trafikksterke perioder. 

5) Et konkurransemarked og en rettslig ramme som kan tilpasses utviklingen, og som oppmuntrer til konkurranse, 

investering og bred tilgjengelighet og utnytting av tilknytning med svært høy kapasitet samt transeuropeiske nett og nye 

forretningsmodeller, er viktige drivkrefter for investeringer i nett med høy og svært høy kapasitet, som kan gi borgerne i 

hele Unionen internettilknytning. 

6) I lys av kommisjonsmeldingen av 14. september 2016 og for å fremme digital integrering bør Unionen støtte levering av 

lokal trådløs tilknytning av høy kvalitet som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, på sentrale steder 

for det lokale offentlige livet, herunder utendørsområder som offentligheten har adgang til. Slik støtte omfattes ikke av 

forordning (EU) nr. 1316/2013(2) eller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 283/2014(3). 

7) Slik støtte bør oppmuntre offentlige organer, som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102(4), til å 

tilby lokal trådløs tilknytning som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling som en tilleggstjeneste utover 

sine offentlige oppgaver, for å sikre at mennesker i lokalsamfunnene kan dra nytte av høyhastighetsbredbånd og få 

mulighet til å forbedre sine digitale ferdigheter på sentrale steder for det offentlige liv. Slike myndigheter kan omfatte 

kommuner, kommunesammenslutninger, andre lokale offentlige myndigheter og institusjoner, biblioteker og sykehus. 

8) Lokal trådløs tilknytning som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, kan bidra til å bygge bro over den 

digitale kløften, særlig i samfunn som henger etter med hensyn til digital kompetanse, herunder i landdistrikter og på 

fjerntliggende steder. 

9) Forbedret tilgang til bredbånd med høy hastighet og svært høy hastighet, og dermed til nettbaserte tjenester, særlig i 

landdistrikter og på fjerntliggende steder, kan øke livskvaliteten ved å lette tilgangen til tjenester, for eksempel e-helse 

og e-forvaltning, og kan fremme utviklingen av lokale små og mellomstore bedrifter. 

10) For å sikre at den støtten som skal gis i henhold til denne forordning, blir vellykket, og fremme tiltak i Unionen på dette 

området, bør Kommisjonen sikre at enheter som gjennomfører prosjekter som får finansieringsbistand fra Unionen som er 

tilgjengelig innenfor rammen av denne forordning, gir sluttbrukerne så mye informasjon som mulig om tjenestenes 

tilgjengelighet samtidig som de gjøres oppmerksomme på det faktum at Unionen står for finansieringen. Slik informasjon 

kan også gi sluttbrukerne lett tilgang til informasjon om Unionen. 

11) Ut fra dens særlige formål og at den er rettet mot lokale behov, bør fremming av lokal trådløs tilknytning som er 

vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, på sentrale steder for det offentlige liv, betraktes som et eget 

prosjekt av felles interesse i telekommunikasjonssektoren i henhold til forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 

nr. 283/2014. 

12) For å sørge for tilstrekkelig midler til å fremme internettilknytning i lokalsamfunn og sikre en vellykket gjennomføring, bør 

den finansielle rammen for gjennomføringen av Ordningen for et sammenkoplet Europa i telekommunikasjonssektoren 

økes med 25 000 000 euro, og den bør kunne økes til 50 000 000 euro.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2120 av 25. november 2015 om fastsettelse av tiltak for tilgang til et åpent internett og 

om endring av direktiv 2002/22/EF om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett 

og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett i Unionen (EUT L 310 av 26.11.2015, 

s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammenkoplet Europa, 

om endring av forordning (EU) nr. 913/2010 og om oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 av 

20.12.2013, s. 129). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 283/2014 av 11. mars 2014 om retningslinjer for transeuropeiske nett på området 

telekommunikasjonsinfrastruktur og om oppheving av vedtak nr. 1336/97/EF (EUT L 86 av 21.3.2014, s. 14). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengelighet til offentlige organers nettsteder og 

mobilprogrammer (EUT L 327 av 2.12.2016, s. 1). 
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13) Med tanke på at støtten som gis i henhold til denne forordning, er av ikke-kommersiell art og at de individuelle 

prosjektene forventes å være i liten skala, bør den administrative byrden begrenses til et minstemål og stå i forhold til de 

forventede fordelene, samtidig som det tas hensyn til behovet for ansvarlighet og en rimelig balanse mellom forenkling 

og kontroll. Denne forordning bør derfor gjennomføres ved hjelp av de best egnede formene for finansieringsbistand, 

særlig tilskudd, for eksempel i form av kuponger, som er tilgjengelige i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU, Euratom) nr. 966/2012(1), nå eller i framtiden. Den støtten som skal gis i henhold til denne forordning, bør ikke 

være avhengig av finansielle instrumenter. Prinsippet om forsvarlig økonomistyring bør få anvendelse. 

14) Med tanke på det begrensede omfanget av de finansielle bevilgningene i forhold til det potensielt høye antallet søknader, 

bør de administrative prosedyrene forenkles slik at det raskt kan treffes en beslutning. Forordning (EU) nr. 1316/2013 

bør endres slik at medlemsstatene får mulighet til å bli enige om kategorier av forslag i samsvar med kriteriene i 

avsnitt 4 i vedlegget til forordning (EU) nr. 283/2014, for å unngå individuell godkjenning av søknader og for å sikre at 

attestering av utgifter og årlig innberetning til Kommisjonen ikke er obligatorisk for tilskudd eller andre former for 

finansieringsbistand som gis i henhold til denne forordning. 

15) På grunn av hvert enkelt lokalt trådløst tilgangspunkts begrensede dekningsområde og den lave verdien på de 

individuelle prosjektene som omfattes, forventes ikke de tilgangspunktene som mottar finansieringsbistand i henhold til 

denne forordning, å bli en konkurrent for kommersielle tilbydere. For ytterligere å sikre at slik finansieringsbistand ikke 

fører til utilbørlig konkurransevridning, fortrenger private investeringer eller svekker private aktørers interesse for å 

investere, bør støtten som gis i henhold til denne forordning, begrenses til prosjekter som ikke overlapper eksisterende 

gratis private eller offentlige tilbud av lignende art i samme offentlige rom. Denne forordning bør ikke hindre at det 

fastsettes begrensninger i brukervilkårene, for eksempel at tilknytning begrenses til et tidsrom eller til et rimelig høyeste 

dataforbruk. 

16) Ytterligere støtte kan bidra til å oppnå en større virkning, og bør derfor ikke utelukkes. Slik ytterligere støtte kan komme 

enten fra offentlige finansieringskilder, som EU-fond eller nasjonale fond, Det europeiske fond for regionutvikling, eller 

fra private finansieringskilder. 

17) Det tilgjengelige budsjettet bør fordeles på en geografisk balansert måte mellom prosjekter i medlemsstatene og i 

prinsippet etter «først til mølla»-metoden. Ordningen for å sikre geografisk balanse bør inngå i de relevante arbeids-

programmene vedtatt i henhold til forordning (EU) nr. 1316/2013, og den bør om nødvendig beskrives nærmere i 

forslagsinnbydelsene vedtatt i henhold til nevnte forordning, for eksempel ved å muliggjøre økt deltakelse av søkere fra 

medlemsstater der bruken av tilskudd eller andre former for finansieringsbistand har vært forholdsvis lav. 

18) For å sikre at tilknytning i henhold til denne forordning leveres raskt, bør finansieringsbistand i størst mulig grad 

gjennomføres ved hjelp av nettbaserte verktøyer som muliggjør rask innlevering og behandling av søknader og som 

støtter gjennomføring, overvåking og kontroll av de lokale trådløse tilgangspunktene som er installert. Kommisjonen og 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør fremme prosjektet av felles interesse. 

19) Denne forordning berører ikke nasjonal rett som er i samsvar med unionsretten, for eksempel nasjonale bestemmelser 

som hindrer kommuner å tilby vederlagsfritt trådløs tilknytning direkte, samtidig som de tillater dem å tilby slik 

tilknytning gjennom private enheter. 

20) Med tanke på det presserende behovet for internettilknytning i Unionen og for å fremme tilgang til nett som i hele 

Unionen, herunder i landdistrikter og på isolerte steder, kan levere en internettopplevelse av høy kvalitet, som minst er 

basert på bredbåndstjenester med høy hastighet, og som helst også bør nå målene for European Gigabit Society, bør 

finansieringsbistanden tilstrebe en geografisk spredt fordeling. 

21) Mottakende enheter bør forpliktes til å levere trådløs tilknytning i minst tre år. 

22) Tiltak som finansieres i henhold til denne forordning, bør benytte det nyeste og mest effektive utstyret, som kan levere 

lett tilgjengelig og hensiktsmessig sikret høyhastighetstilknytning som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjells-

behandling, til brukerne.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske unions 

alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 
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23) Ettersom målet for denne forordning, som er å bidra til levering av trådløs tilknytning av høy kvalitet i lokalsamfunn i 

hele Unionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger 

bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

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

24) Forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EU) nr. 1316/2013 

I forordning (EU) nr. 1316/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 1 lyde: 

«1) «prosjekt av felles interesse» et prosjekt identifisert i forordning (EU) nr. 1315/2013, forordning (EU) nr. 347/2013 

eller europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 283/2014(*), 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 283/2014 av 11. mars 2014 om retningslinjer for transeuropeiske nett på 

området telekommunikasjonsinfrastruktur og om oppheving av vedtak nr. 1336/97/EF (EUT L 86 av 21.3.2014, s. 14).» 

2) I artikkel 4 skal nr. 4 lyde: 

«4. I telekommunikasjonssektoren skal Ordningen for et sammenkoplet Europa støtte tiltak som tar sikte på å nå målene 

angitt i forordning (EU) nr. 283/2014.» 

3) I artikkel 5 nr. 1 første ledd skal bokstav b) lyde: 

«b) telekommunikasjonssektoren: 1 066 602 000 euro.» 

4) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Det er bare tiltak som bidrar til prosjekter av felles interesse i samsvar med forordning (EU) nr. 1315/2013, (EU) 

nr. 347/2013 og (EU) nr. 283/2014 samt programstøttetiltak, som skal være berettiget til finansieringsbistand fra 

Unionen, særlig i form av tilskudd, offentlige innkjøp og finansielle instrumenter.» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. I telekommunikasjonssektoren skal alle tiltak for å gjennomføre prosjekter av felles interesse og program-

støttetiltak som er omtalt i forordning (EU) nr. 283/2014 og som oppfyller kriteriene og/eller vilkårene fastsatt i samsvar 

med nevnte forordning, være berettiget til finansieringsbistand fra Unionen i henhold til denne forordning, etter 

følgende regler: 

a) Generelle tjenester, hovedtjenesteplattformer og programstøttetiltak skal finansieres gjennom tilskudd og/eller 

offentlige innkjøp. 

b) Tiltak på området for bredbåndsnett skal finansieres gjennom finansielle instrumenter. 

c) Tiltak på området for levering av lokal trådløs tilknytning som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjells-

behandling, i lokalsamfunn skal finansieres gjennom tilskudd eller andre former for finansieringsbistand, med 

unntak av finansielle instrumenter.» 

5) I artikkel 9 skal nytt nummer lyde: 

«1a. Dersom behovet for å unngå en unødig administrativ byrde tilsier det, særlig når det gjelder tilskudd med lav verdi i 

henhold til artikkel 185 i delegert forordning (EU) nr. 1268/2012, kan medlemsstatene nevnt i nr. 1 i denne artikkel gi sitt 

samtykke til en kategori av forslag innenfor rammen av arbeidsprogrammene som er vedtatt i henhold til artikkel 17 i denne 

forordning, uten å angi individuelle søkere. Et slikt samtykke fritar medlemsstatene for å godkjenne hver enkelt søknad.»  
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6) I artikkel 10 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

«Tiltak på området for levering av lokal trådløs tilknytning i lokalsamfunn som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjells-

behandling skal finansieres gjennom finansieringsbistand fra Unionen som dekker opptil 100 % av de støtteberettigede 

kostnadene, uten at det berører prinsippet om samfinansiering.» 

7) I artikkel 14 skal nr. 1 lyde: 

«1. Finansielle instrumenter som er opprettet i samsvar med avdeling VIII i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, kan 

brukes til å lette tilgangen til finansiering for enheter som gjennomfører tiltak som bidrar til prosjekter av felles interesse i 

henhold til forordning (EU) nr. 1315/2013, (EU) nr. 347/2013 og (EU) nr. 283/14 samt til å nå deres mål. Disse finansielle 

instrumentene skal baseres på forhåndsvurderinger av ugunstige markeds- eller investeringsforhold og investeringsbehov. 

Hovedvilkårene og framgangsmåtene for hver finansielt instrument er fastsatt i del III i vedlegg I til denne forordning.» 

8) I artikkel 17 skal nr. 5 lyde: 

«5. Når Kommisjonen vedtar flerårige og sektorvise årlige arbeidsprogrammer, skal den fastsette utvelgelses- og 

tildelingskriterier i samsvar med målene og prioriteringene fastsatt i artikkel 3 og 4 i denne forordning og i forordning (EU) 

nr. 1315/2013, (EU) nr. 347/2013 og (EU) nr. 283/2014. Når tildelingskriteriene fastsettes, skal Kommisjonen ta hensyn til 

de generelle retningslinjene fastsatt i del V i vedlegg I til denne forordning.» 

9) I artikkel 22 skal nye ledd lyde: 

«Attestering av utgiftene nevnt i annet ledd i denne artikkel er ikke obligatorisk for tilskudd eller andre former for 

finansieringsbistand som gis i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 283/2014. 

Kravet om å underrette Kommisjonen hvert år, som nevnt i tredje ledd i denne artikkel, gjelder ikke for tilskudd eller andre 

former for finansieringsbistand som er gitt i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 283/2014.» 

Artikkel 2 

Endringer av forordning (EU) nr. 283/2014 

I forordning (EU) nr. 283/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 2 skal ny bokstav lyde: 

«h) «lokalt trådløst tilgangspunkt» utstyr med lavt effektforbruk og av liten størrelse, med kort rekkevidde, som bruker 

radiospektrum uten enerett der vilkårene for tilgjengelighet og effektiv bruk for dette formål er harmonisert på 

unionsplan, og som gir brukerne trådløs tilgang til et elektronisk kommunikasjonsnett.» 

2) I artikkel 4 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«c) bidra til at lokalsamfunn får lokal trådløs tilknytning av høy kvalitet som er vederlagsfri og ikke innebærer 

forskjellsbehandling.» 

3) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nummer skal lyde: 

«5a. Tiltak som bidrar til prosjekter av felles interesse på området levering av lokal trådløs tilknytning som er 

vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, i lokalsamfunn, skal støttes gjennom 

a) tilskudd, og/eller 

b) andre former for finansieringsbistand, ikke medregnet finansielle instrumenter.» 

b) I nr. 7 skal annet ledd lyde: 

«Dette beløpet skal tilsvare høyst 15 % av den finansielle rammen for telekommunikasjonssektoren nevnt i artikkel 5 

nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 1316/2013.»  
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4) I artikkel 6 skal nytt nummer lyde: 

«8a. Tiltak som bidrar til prosjekter av felles interesse på området levering av lokal trådløs tilknytning av høy kvalitet som 

er vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, i lokalsamfunn, skal oppfylle vilkårene i avsnitt 4 i vedlegget for å 

være berettiget til støtte.» 

5) I artikkel 8 nr. 9 skal ny bokstav lyde: 

«d) antallet tilkoplinger til lokale trådløse tilgangspunkter som er opprettet innenfor rammen av tiltak for å gjennomføre 

avsnitt 4 i vedlegget.» 

6) I vedlegget skal ny del lyde: 

«DEL 4. TRÅDLØS TILKNYTNING I LOKALSAMFUNN 

Tiltak skal ha som mål å levere lokal trådløs tilknytning som er vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, på sentrale 

steder for det lokale offentlige liv, herunder utendørsområder som offentligheten har tilgang til, og som spiller en viktig rolle 

for det offentlige liv i lokalsamfunn, for å være berettiget til finansieringsbistand. Med henblikk på tilgjengelighet skal disse 

tiltakene gi tilgang til tjenester minst på de relevante språk i den berørte medlemsstaten, og i den grad det er mulig, på andre av 

de offisielle språkene til Unionens institusjoner. 

Finansieringsbistand skal være tilgjengelig for offentlig organer i henhold til artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv (EU) 2016/2102(*), som i samsvar med nasjonal rett påtar seg å levere lokal trådløs tilknytning som er 

vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, gjennom installering av lokale trådløse tilgangspunkter. 

Tiltak for å levere lokal trådløs tilknytning er berettiget til finansiering dersom de 

1) gjennomføres av et offentlig organ som nevnt i annet ledd, som er i stand til å planlegge og føre tilsyn med 

installeringen av innendørs eller utendørs lokale trådløse tilgangspunkter i offentlige rom samt sikre minst tre års 

finansiering av driftsutgifter, 

2) bygger på tilkopling til høyhastighetsbredbånd som gjør det mulig å levere en internettopplevelse av høy kvalitet til 

brukerne og som 

a) er vederlagsfri og ikke innebærer forskjellsbehandling, er lett tilgjengelig, sikret og benytter det nyeste og beste 

tilgjengelige utstyret, som kan levere høyhastighetstilknytning til brukerne, og 

b) støtter tilgangen til nyskapende digitale tjenester, for eksempel dem som tilbys gjennom infrastrukturer for digitale 

tjenester, 

3) bruker den felles visuelle identiteten som Kommisjonen skal utvikle, og lenker til tilhørende nettverktøy, 

4) overholder prinsippene om teknologinøytralitet når det gjelder tilkopling, effektiv bruk av offentlig finansiering og 

evnen til å tilpasse prosjektene til de beste teknologiske tilbudene, 

5) forplikter seg til å skaffe det nødvendige utstyret og/eller tilhørende installasjonstjenester i samsvar med gjeldende 

lovgivning for å sikre at prosjekter ikke fører til utilbørlig konkurransevridning. 

Tiltak som overlapper eksisterende gratis private eller offentlige tilbud med lignende egenskaper, herunder kvalitet, i 

samme offentlige rom, skal ikke være berettiget til støtte. Slik overlapping kan unngås ved å sikre at dekningsområdet for 

tilgangspunktene som finansieres i henhold til denne forordning, er utformet for i første rekke å dekke offentlige rom, og 

ikke overlapper eksisterende private eller offentlige tilbud med samme egenskaper. 

Det tilgjengelige budsjettet skal fordeles geografisk spredt mellom medlemsstatene, til tiltak som oppfyller vilkårene 

fastsatt i denne del på bakgrunn av antall forslag som er mottatt, og i utgangspunktet etter «først til mølla»-metoden. Den 

samlede fordelingen av midler i henhold til hver forslagsinnbydelse, skal omfatte alle medlemsstater som det er mottatt 

støtteberettigede forslag fra. 

Tiltakene som finansieres i henhold til denne del, skal være i drift og overvåkes nøye av Kommisjonen i minst tre år. 

Kommisjonens overvåking skal fortsette etter driftsperioden for å gi en oversikt over hvordan tiltakene fungerer og gi 

eventuelle opplysninger med henblikk på framtidige initiativer. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengelighet til offentlige organers 

nettsteder og mobilprogrammer (EUT L 327 av 2.12.2016, s. 1).» 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Strasbourg 25. oktober 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 _____  



Nr. 40/732 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.6.2020 

 

Felles erklæring fra Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen er enige om at WiFi4EU-initiativet skal ha betydelig virkning og skalerbarhet. De 

fastslår derfor at dersom en økning av den finansielle rammen fra 25 000 000 euro til 50 000 000 euro for å gjennomføre 

Ordningen for et sammenkoplet Europa i telekommunikasjonssektoren ikke kan sikres fullt ut, kan Kommisjonen foreslå 

omfordelinger på 120 000 000 euro innenfor denne rammen for å lette den samlede finansieringen med henblikk på å fremme 

internettilknytning i lokalsamfunn. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1961 

av 2. august 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske framstillingsmåter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 75 nr. 2 og nr. 3 bokstav g), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 3 i kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009(2) er de tillatte ønologiske framstillingsmåtene 

fastsatt i vedlegg I A til samme forordning. Den internasjonale vinorganisasjon (OIV) har vedtatt tolv ønologiske 

resolusjoner som inngikk i rådsbeslutningen av 7. oktober 2016, deriblant to nye ønologiske framstillingsmåter, nemlig 

bruk av filterplater med zeolitten Y-faujasitt for å adsorbere haloanisoler, og behandling av vin med kaliumpolyaspartat. 

For å ta hensyn til den tekniske utviklingen og gi produsenter i Unionen de samme mulighetene som er tilgjengelige for 

produsenter i tredjestater, bør disse nye ønologiske framstillingsmåtene tillates i Unionen i samsvar med bruksvilkårene 

fastsatt av OIV. 

2) I samsvar med artikkel 80 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal Kommisjonen ta hensyn til vern av 

menneskers helse når den gir tillatelse til ønologiske framstillingsmåter for vin. Bruk av næringsmiddeltilsetninger bør skje 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008(3). EU-listen over tilsetningsstoffer som er 

godkjent for bruk i næringsmidler, fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, inneholder ikke kaliumpoly-

aspartat. Imidlertid er vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 nylig blitt endret ved kommisjonsforordning (EU) 

2017/1399(4) for å føre opp kaliumpolyaspartat på nevnte EU-liste over tilsetningsstoffer. Behandling av vin med 

kaliumpolyaspartat kan derfor nå tillates i Unionen. 

3) Forordning (EF) nr. 606/2009 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 28.10.2017, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 56. 

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009 av 10. juli 2009 om fastsettelse av visse nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 479/2008 med hensyn til kategorier av vinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner (EUT L 193 av 

24.7.2009, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 354 av 

31.12.2008, s. 16). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1399 av 28. juli 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til kaliumpolyaspartat (EUT L 199 av 29.7.2017, s. 8). 

2020/EØS/40/51 
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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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VEDLEGG 

I vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I tabellen skal ny rad 57 og 58 lyde: 

1 2 3 

Ønologisk framstillingsmåte Bruksvilkår Begrensninger for bruken 

«57 Bruk av filterplater med zeolitten 

Y-faujasitt for å adsorbere haloanisoler 

På vilkårene fastsatt i tillegg 23  

58 Behandling av vin med kaliumpolyaspartat På vilkårene fastsatt i tillegg 24 Grenseverdi 10 g/hl» 

2) Nytt tillegg 23 og 24 skal lyde: 

«Tillegg 23 

Krav til bruk av filterplater med zeolitten Y-faujasitt 

Formålet med å bruke en filterplate med zeolitten Y-faujasitt under filtrering er å redusere konsentrasjonen av haloanisoler 

som gir viner bismak, til under den sensoriske terskelverdien. 

Spesifikasjoner: 

a) Behandlingen må utføres på klarede viner. 

b) Filterplatene må rengjøres og desinfiseres før filtrering. 

c) Zeolitten Y-faujasitt må brukes i samsvar med spesifikasjonene I OIVs internasjonale ønologiske regelverk. 

Tillegg 24 

Krav til behandling av vin med kaliumpolyaspartat 

Formålet med å tilsette kaliumpolyaspartat i vin er å bidra til vinsyrestabilisering. 

Spesifikasjoner: 

a) Den optimale dosen kaliumpolyaspartat som brukes til å stabilisere vin, også vin med høy grad av ustabilitet med 

hensyn til vinsyre, må ikke overstige 10 g/hl. Høyere doser av kaliumpolyaspartat fører ikke til økt stabilitet og kan i 

noen tilfeller gjøre vinen mer grumsete. 

b) For rødviner med høy kolloidal ustabilitet anbefales forutgående behandling med bentonitt. 

c) Kaliumpolyaspartat må brukes i samsvar med spesifikasjonene i OIVs internasjonale ønologiske regelverk.» 

 __________  
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