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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2018/2014 

av 14. desember 2018 

om endring av vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU med omsyn til lista over område i Irland som er frie for 

østersherpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) 

[meld under nummeret C(2018) 8618](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og om 

forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(1), særleg artikkel 43 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I vedlegg I til kommisjonsavgjerd 2010/221/EU(2) er det fastsett ei liste over dei medlemsstatane, sonene og segmenta 

som vert rekna som frie for visse sjukdommar som ikkje er nemnde i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. I desse 

områda kan medlemsstatar som er oppførte med ein viss sjukdom, påleggjast å gjere visse nasjonale tiltak som er 

godkjende ved den nemnde avgjerda, for å avgrense verknaden av sjukdommane. 

2) På denne lista er det på territoriet til Irland i dag fleire segment som vert rekna som frie for østersherpesvirus 1 μvar 

(OsHV-1 μVar). På grunn av eit nyleg utbrot av OsHV-1 μVar i segment 6 i Poulnasharry Bay som Irland har meldt frå 

om til Kommisjonen, bør den geografiske avgrensinga av dei sjukdomsfrie områda i Irland ajourførast. 

3) Vedlegg I til avgjerd 2010/221/EF bør difor endrast. 

4) 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 

I tabellen i vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU skal posten for Irland i fjerde kolonne, «Geografisk avgrensing av området som 

er omfatta av godkjende nasjonale tiltak», på rada «Østersherpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar)», bytast ut med følgjande: 

«Segment 1: Sheephaven Bay 

Segment 3: Killala Bay, Broadhaven Bay og Blacksod Bay 

Segment 4: Streamstown Bay 

Segment 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay 

Segment A: Tralee Bay Hatchery.» 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 18.12.2018, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) TEU L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2010/221/EU av 15. april 2010 om godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av verknaden av visse sjukdommar 

hjå akvakulturdyr og viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF (TEU L 98 av 20.4.2010, s. 7). 

2020/EØS/7/01 
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Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 14. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2019/14 

av 3. januar 2019 

om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og 

veterinæreiningar i TRACES 

[meld under nummeret K(2018) 8847](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll ved handel med visse levende dyr og produkter 

innenfor Den europeiske unionen med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel 20 nr. 1 og 3, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-

kontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 

90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4 andre leddet andre punktumet og artikkel 6 nr. 5, 

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-

kontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF(4) er det fastsett ei liste over grensekontrollstasjonar som er godkjende i samsvar med 

direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne lista er ført opp i vedlegg I til det nemnde vedtaket. 

2) Tyskland har meldt frå til Kommisjonen om at den eksisterande grensekontrollstasjonen ved lufthamna i Hamburg skal 

bytast ut med ein nybygd grensekontrollstasjon på ein annan stad. På grunnlag av opplysningane frå Tyskland og ein 

tilfredsstillande inspeksjon utført av Kommisjonen bør den nye grensekontrollstasjonen ved lufthamna i Hamburg 

(Hamburg Flughafen) godkjennast for emballerte produkt som er meinte for konsum, emballerte fryste produkt som ikkje er 

meinte for konsum, og emballerte produkt som ikkje er meinte for konsum og ikkje er underlagde temperaturkrav. Postane 

for denne medlemsstaten i lista i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

3) På grunnlag av opplysningar frå Hellas bør det leggjast til ein ny godkjenningskategori for emballerte fryste og kjølte 

produkt som ikkje er meinte for konsum, ved grensekontrollstasjonen (veg) ved Neos Kafkassos. Postane for denne 

medlemsstaten i lista i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

4) På grunnlag av opplysningar frå Spania bør kontrollsenteret Dársena godkjennast med omsyn til kategorien emballerte 

produkt som ikkje er meinte for konsum og ikkje er underlagde temperaturkrav, og godkjenninga med omsyn til kategorien 

produkt som ikkje er meinte for konsum, bør strykast frå godkjenninga av kontrollsenteret Dique ved grensekontroll-

stasjonen ved hamna i Santa Cruz de Tenerife. Postane for denne medlemsstaten i lista i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF 

bør difor endrast. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2019, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(4) Kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing 

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

TRACES (TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1). 

2020/EØS/7/02 
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5) På grunnlag av eit framlegg frå Portugal bør kontrollsenteret Liscont ved grensekontrollstasjonen i hamna i Lisboa 

avgrensast til berre emballerte produkt som er meinte for konsum. Postane for denne medlemsstaten i lista i vedlegg I til 

vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

6) På grunnlag av opplysningar frå Sverige bør posten om kontrollsenteret «IC2» som er godkjend for kategorien 

«hestedyr» ved grensekontrollstasjonen ved lufthamna Göteborg-Landvetter, strykast frå lista over postar for denne 

medlemsstaten i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

7) På grunnlag av eit framlegg frå Det sameinte kongeriket bør eit nytt kontrollsenter førast opp ved grensekontroll-

stasjonen i Heathrow lufthamn for kontroll av emballerte produkt som er meinte for konsum. Postane for denne 

medlemsstaten i lista i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

8) I vedlegg II til vedtak 2009/821/EF er det ført opp ei liste over sentrale, regionale og lokale einingar i det integrerte 

veterinærdatasystemet (TRACES). 

9) Tyskland har meldt frå til Kommisjonen om at det bør gjerast visse endringar for den medlemsstaten i lista over lokale 

einingar i TRACES. Vedlegg II til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

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

næringsmiddel og fôr. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 3. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1) I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar: 

a) I den delen som gjeld Tyskland, skal posten for Hamburg lufthamn lyde: 

«Hamburg Flughafen DE HAM 4 A  HC(2), NHC-T(FR)(2), 

NHC-NT(2) 

O» 

b) I den delen som gjeld Hellas, skal posten for grensekontrollstasjonen (veg) i Neos Kafkassos lyde: 

«Neos Kafkassos GR NKF 3 R  HC, NHC-T(2), NHC-NT»  

c) I den delen som gjeld Spania, skal posten for hamna i Santa Cruz de Tenerife lyde: 

«Santa Cruz de Tenerife ES SCT 1 P Dársena HC, NHC-NT(2)  

Dique  U, E, O» 

d) I den delen som gjeld Portugal, skal posten for hamna i Lisboa lyde: 

«Lisboa PT LIS 1 P Liscont HC(2)  

Xabregas HC, NHC-T(FR), NHC-

NT» 

 

e) I den delen som gjeld Sverige, skal posten for Göteborg-Landvetter lufthamn lyde: 

«Göteborg-Landvetter SE GOT 4 A  HC(2), NHC(2) O» 

f) I den delen som gjeld Det sameinte kongeriket, skal posten for Heathrow lufthamn lyde: 

«Heathrow GB LHR 4 A Eurobip HC(1)(2), NHC(2)  

Animal Reception 

Centre 

 U, E, O 

APH Ltd. HC(1)(2)»  

2) I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar: 

I den delen som gjeld Tyskland, under avsnittet «DE00010 SAARLAND», vert posten for eininga «DE29510 REGIONAL-

STELLE OST» bytt ut med «DE29510 LANDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/65 

av 14. januar 2019 

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med hensyn til status som offisielt fri for tuberkulose 

og brucellose og vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til status som offisielt fri for brucellose  

(B. melitensis) for visse regioner i Spania 

[meddelt under nummer K(2019) 39](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særlig vedlegg A avsnitt I nr. 4 og vedlegg A avsnitt II nr. 7, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet(2), særlig vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 64/432/EØF får anvendelse på handel med storfe innenfor Unionen. Det fastsetter på hvilke vilkår en 

medlemsstat eller en region i en medlemsstat kan erklæres som offisielt fri for tuberkulose eller brucellose med hensyn 

til storfebesetninger. 

2) I artikkel 1 i kommisjonsvedtak 2003/467/EF(3) er det fastsatt at de regionene i medlemsstatene som er angitt i kapittel 2 

i vedlegg I til vedtaket, er erklært offisielt frie for tuberkulose med hensyn til storfebesetninger. 

3) Spania har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen som viser at provinsen Pontevedra i den autonome regionen 

Galicia oppfyller vilkårene fastsatt i direktiv 64/432/EØF for å bli anerkjent som offisielt fri for tuberkulose med hensyn 

til storfebesetninger. 

4) Etter vurdering av dokumentasjonen som Spania har framlagt, bør provinsen Pontevedra i den autonome regionen 

Galicia anerkjennes som offisielt fri for tuberkulose med hensyn til storfebesetninger. 

5) Vedlegg I til vedtak 2003/467/EF bør derfor endres. 

6) I artikkel 2 i vedtak 2003/467/EF er det fastsatt at de regionene i medlemsstatene som er angitt i kapittel 2 i vedlegg II 

til vedtaket, er erklært offisielt frie for brucellose med hensyn til storfebesetninger. 

7) Spania har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen som viser at de autonome regionene Madrid og Valencia og 

provinsene Almeria, Granada og Jaen i den autonome regionen Andalucía oppfyller vilkårene fastsatt i direktiv 

64/432/EØF for å bli anerkjent som offisielt fri for brucellose med hensyn til storfebesetninger. 

8) Etter vurdering av dokumentasjonen som Spania har framlagt, bør de autonome regionene Madrid og Valencia og 

provinsene Almeria, Granada og Jaen i den autonome regionen Andalucía anerkjennes som offisielt frie for brucellose 

med hensyn til storfebesetninger. 

9) Vedlegg II til vedtak 2003/467/EF bør derfor endres. 

10) Direktiv 91/68/EØF fastsetter krav til dyrehelse ved handel med sau og geit i Unionen. Det fastsetter vilkårene for at 

medlemsstater eller regioner i disse kan anerkjennes som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) med hensyn til saue- 

og geitebesetninger.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 16.1.2019, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

(2) EUT L 46 av 19.2. 1991, s. 19. 

(3) Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose (EUT L 156 av 25.6.2003, s. 74). 

2020/EØS/7/03 
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11) Kommisjonsvedtak 93/52/EØF(4) fastsetter at de regionene i medlemsstatene som er oppført i vedlegg II til vedtaket, er 

anerkjent som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) med hensyn til saue- og geitebesetninger, i samsvar med 

vilkårene fastsatt i direktiv 91/68/EØF. 

12) Spania har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen som viser at den autonome regionen Madrid, provinsen Cadiz i 

den autonome regionen Andalucía og provinsen Ciudad Real i den autonome regionen Castilla-La Mancha oppfyller 

vilkårene fastsatt i direktiv 91/68/EØF for å bli anerkjent som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) med hensyn til 

saue- og geitebesetninger. 

13) Etter vurdering av dokumentasjonen som Spania har framlagt, bør den autonome regionen Madrid, provinsen Cádiz i 

den autonome regionen Andalucía og provinsen Ciudad Real i den autonome regionen Castilla-La Mancha anerkjennes 

som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) med hensyn til saue- og geitebesetninger. 

14) Vedlegg II til vedtak 93/52/EØF bør derfor endres. 

15) 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 

Vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF endres i samsvar med vedlegg I til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Vedlegg II til vedtak 93/52/EØF endres i samsvar med vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 14. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(4) Kommisjonsvedtak 93/52/EØF av 21. desember 1992 om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med 

hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne 

sykdommen (EFT L 13 av 21.1.1993, s. 14). 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I kapittel 2 skal posten for Spania lyde: 

«I Spania: 

— Den autonome regionen Kanariøyane 

— Den autonome regionen Galicia: Provinsen Pontevedra» 

2) I vedlegg II kapittel 2 skal posten for Spania lyde: 

«I Spania: 

— Den autonome regionen Andalucía: Provinsane Almeria, Granada og Jaen 

— Den autonome regionen Asturias 

— Den autonome regionen Balearane 

— Den autonome regionen Kanariøyane 

— Den autonome regionen Castilla-La Mancha 

— Den autonome regionen Castilla y León: Provinsane Burgos, Soria, Valladolid og Zamora 

— Den autonome regionen Cataluña 

— Den autonome regionen Galicia 

— Den autonome regionen La Rioja 

— Den autonome regionen Madrid 

— Den autonome regionen Murcia 

— Den autonome regionen Navarra 

— Den autonome regionen Pais Vasco 

— Den autonome regionen Valencia» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til vedtak 93/52/EØF skal posten for Spania lyde: 

«I Spania: 

— Den autonome regionen Aragón 

— Den autonome regionen Andalucía: Provinsen Cadiz 

— Den autonome regionen Asturias 

— Den autonome regionen Balearene 

— Den autonome regionen Kanariøyene 

— Den autonome regionen Cantabria 

— Den autonome regionen Castilla-La Mancha: Provinsene Albacete, Ciudad Real, Cuenca og Guadalajara 

— Den autonome regionen Castilla y León 

— Den autonome regionen Cataluña 

— Den autonome regionen Extremadura 

— Den autonome regionen Galicia 

— Den autonome regionen La Rioja 

— Den autonome regionen Madrid 

— Den autonome regionen Navarra 

— Den autonome regionen Pais Vasco 

— Den autonome regionen Valencia» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/81 

av 17. januar 2019 

om endring av vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe 

lumpy skin disease i visse medlemsstater 

[meddelt under nummer C(2019) 102](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet 

med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særlig artikkel 9 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll ved handel med visse levende dyr og 

produkter innenfor Unionen med sikte på gjennomføring av det indre marked(2), særlig artikkel 10 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/119/EØF av 17. desember 1992 om generelle fellesskapstiltak for bekjempelse av visse 

dyresykdommer og særtiltak med hensyn til smittsomt blæreutslett hos gris(3), særlig artikkel 14 nr. 2, artikkel 19 nr. 1 bokstav 

a), artikkel 19 nr. 3 bokstav a) og artikkel 19 nr. 4 og 6, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, 

bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(4), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 92/119/EØF er det fastsatt generelle bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av visse dyresyk-

dommer, herunder lumpy skin disease (LSD). Disse tiltakene omfatter opprettelse av verne- og overvåkingssoner rundt 

den infiserte driftsenheten og nødvaksinasjon i tilfelle utbrudd av LSD, i tillegg til andre bekjempelsestiltak. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008(5) er det fastsatt dyrehelsetiltak som skal treffes ved utbrudd 

av LSD i de medlemsstatene eller de delene av disse som er oppført i beslutningens vedlegg I, herunder minstekravene til 

vaksinasjonsprogrammer mot nevnte sykdom som medlemsstatene framlegger for Kommisjonen for godkjenning.  

I gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 er «smittesone» definert som de delene av en medlemsstats territorium som er 

oppført i del II i vedlegg I til beslutningen, samt alle verne- og overvåkingssoner opprettet i samsvar med direktiv 

92/119/EØF, og der det kan gjennomføres vaksinasjon mot LSD etter godkjenning av vaksinasjonsprogrammene. Dessuten 

er «sykdomsfri sone med vaksinasjon» definert som den delen av en medlemsstats territorium som er oppført i del I i 

vedlegg I til beslutningen, og som omfatter områdene utenfor smittesonen der det gjennomføres vaksinasjon mot LSD etter 

at vaksinasjonsprogrammene er godkjent. 

3) I august 2015 ble LSD bekreftet i Hellas for første gang. I 2016 var det tilfeller av LSD i Bulgaria og ytterligere tilfeller 

i Hellas samt i en rekke nabotredjeland. I 2017 var LSD mindre utbredt i Sørøst-Europa, med et nytt stort utbrudd av 

sykdommen i Albania og noen få sporadiske utbrudd i Hellas og den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 18 av 21.1.2019, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(3) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 69. 

(4) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11. 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 av 15. november 2016 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i 

visse medlemsstater (EUT L 310 av 17.11.2016, s. 51). 
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4) I 2018 har det skjedd en forbedring av den epidemiologiske situasjonen med hensyn til LSD, og ingen tilfeller av LSD 

er rapportert i noen medlemsstat eller noe nabotredjeland i Sørøst-Europa, bortsett fra Tyrkia. 

5) Som svar på utbruddene av LSD har både de berørte medlemsstatene Hellas og Bulgaria og de berørte nabotredje-

landene gjennomført massevaksinasjonsprogrammer av storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap. Kroatia, der 

LSD hittil ikke har forekommet, gjennomførte også et massevaksinasjonsprogram mot LSD i 2016 og 2017, som et 

forebyggende tiltak i lys av den epidemiologiske situasjonen i nabomedlemsstater og nabotredjeland. Vaksinasjons-

programmene mot LSD i Hellas, Bulgaria og Kroatia ble godkjent av Kommisjonen i samsvar med Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2009(6). 

6) Siden det første utbruddet av LSD på det europeiske fastlandet har Den europeiske myndighet for næringsmiddel-

trygghet (EFSA) utarbeidet et hasteråd om LSD, som ble vedtatt 29. juli 2016(7), og tre rapporter, nemlig «Lumpy skin 

disease: I. Data collection and analysis», som ble godkjent 27. mars 2017(8), «Lumpy skin disease II. Data collection 

and analysis», som ble godkjent 29. januar 2018(9), og «Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on 

control and surveillance activities», som ble godkjent 28. september 2018(10). Alle disse vitenskapelige vurderingene 

tyder på at massevaksinasjonskampanjer mot LSD, når de gjennomføres korrekt, bringer sykdommen under kontroll ved 

å forebygge nye utbrudd. 

7) Massevaksinasjonen mot LSD har fortsatt i 2018 i alle medlemsstater og nabotredjeland i Sørøst-Europa som har vært 

rammet av sykdommen. 

8) I begynnelsen av 2018 sluttet Kroatia å vaksinere mot LSD på grunn av den gunstige epidemiologiske situasjonen i den 

medlemsstaten og i nabotredjelandene. I stedet igangsatte Kroatia et overvåkingsprogram for LSD som er godkjent av 

Kommisjonen. Dette programmet omfatter klinisk, virologisk og serologisk overvåking med vekt på høyrisikoområder 

som ligger nær medlemsstater og nabotredjeland der det er rapportert om utbrudd av LSD de siste årene. 

9) Et land eller en sone som er fri for LSD og har gjennomført forebyggende vaksinasjon på grunn av fare for utbrudd av 

LSD, men uten påviste tilfeller av sykdommen, kan i samsvar med artikkel 11.9.4 i helseregelverket fra Verdens 

dyrehelseorganisasjon (OIE) få sin sykdomsfrie status tilbake åtte måneder etter den siste vaksinasjonen når det er 

gjennomført klinisk, virologisk og serologisk overvåking i samsvar med artikkel 11.9.15 i nevnte helseregelverk. 

10) Ifølge en rapport som Kroatia framla for Kommisjonen 13. oktober 2018, viser resultatene av klinisk, virologisk og 

serologisk overvåking ingen tegn på at LSD forekommer på dets territorium. Kroatia oppfyller dermed alle OIEs krav 

for å oppnå sykdomsfri status for LSD, ettersom det ikke er påvist noen tilfeller av sykdommen og det er gått mer enn 

åtte måneder siden siste LSD-vaksinasjon. Restriksjonene i forbindelse med vaksinasjon mot LSD i den medlemsstaten 

bør derfor oppheves. 

11) Følgelig bør Kroatia slettes fra listen over medlemsstater med «sykdomsfrie soner med vaksinasjon» i vedlegg I til 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008. 

12) Vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 bør derfor endres. 

13) 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 

Vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

  

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2009 av 15. november 2016 om godkjenning av vaksinasjonsprogrammene mot 

lumpy skin disease framlagt av medlemsstatene (EUT L 310 av 17.11.2016, s. 66). 

(7) EFSA Journal 2016;14(8):4573. 

(8) EFSA Journal 2017;15(4):4773.  

(9) EFSA Journal 2018;16(2):5176. 

(10) EFSA Journal 2018;16(10):5452. 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

DEL I 

«Sykdomsfrie soner med vaksinasjon» 

1. Bulgaria 

A. Følgende provinser i Bulgaria: 

— Provinsen Burgas 

— Provinsen Varna 

— Provinsen Dobrich 

— Provinsen Razgrad 

— Provinsen Silistra 

— Provinsen Ruse 

— Provinsen Pleven 

B. Følgende kommuner i Bulgaria: 

— Kommunene Opaka, Popovo og Antonovo i provinsen Targovishte. 

— Kommunene Shumen, Kaspichan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venets og Hitrino i provinsen Shumen. 

— Kommunene Svishtov, Polski Trambesh og Strazhitsa i provinsen Veliko Tarnovo. 

2. Hellas 

Følgende regioner i Hellas: 

— Regionen De joniske øyer, unntatt den regionale enheten Kerkyra 

— Regionen De nord-egeiske øyer, unntatt den regionale enheten Limnos 

— Regionen De sør-egeiske øyer 

— Regionen Kreta 

DEL II 

«Smittesoner» 

1. Hellas 

A. Følgende regioner i Hellas: 

— Regionen Attika 

— Regionen Midt-Hellas 

— Regionen Midt-Makedonia 

— Regionen Øst-Makedonia og Thráki 

— Regionen Epirus 

— Regionen Peloponnese 

— Regionen Thessaly 

— Regionen Vest-Hellas 

— Regionen Vest-Makedonia 
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B. Følgende regionale enheter i Hellas: 

— Den regionale enheten Limnos 

— Den regionale enheten Kerkyra 

2. Bulgaria 

Hele Bulgarias territorium, unntatt områdene oppført i del I.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2018/1983 

av 26. oktober 2018 

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse regionar i Italia er 

offisielt frie for tuberkulose og brucellose hjå storfebuskapar 

[meld under nummeret C(2018) 6981](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særleg punkt 4 i vedlegg A avsnitt I og punkt 7 i vedlegg A avsnitt II, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Direktiv 64/432/EØF vert nytta på handel med storfe i Unionen. I direktivet er det fastsett kva vilkår som ligg til grunn 

for at ein region i ein medlemsstat skal kunne godkjennast som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hjå 

storfebuskapar. 

2) Kapittel 2 i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2003/467/EF(2) inneheld ei liste over regionar i medlemsstatar som er 

vortne godkjende som offisielt frie for tuberkulose hjå storfebuskapar. 

3) Italia har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 64/432/EØF med 

omsyn til status som offisielt fri for tuberkulose hjå storfebuskapar, er oppfylte for provinsen Frosinone i regionen 

Lazio. Denne provinsen bør difor førast opp i kapittel 2 i vedlegg I til vedtak 2003/467/EF som offisielt fri for 

brucellose hjå storfebuskapar. 

4) Kapittel 2 i vedlegg II til kommisjonsvedtak 2003/467/EF inneheld ei liste over regionar i medlemsstatar som er vortne 

godkjende som offisielt frie for brucellose hjå storfebuskapar. 

5) Italia har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 64/432/EØF med 

omsyn til status som offisielt fri for tuberkulose hjå storfebuskapar, er oppfylte for provinsen Roma i regionen 

Lazio. Ettersom alle dei andre provinsane i regionen Lazio tidlegare har fått status som offisielt frie for brucellose hjå 

storfebuskapar, bør heile regionen Lazio førast opp på lista i kapittel 2 i vedlegg II til vedtak 2003/467/EF som offisielt 

fri for brucellose hjå storfebuskapar. 

6) Vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF bør difor endrast. 

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

næringsmiddel og fôr. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 14.12.2018, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

(2) Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose (TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74). 
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Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 26. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1) I kapittel 2 i vedlegg I skal posten for Italia lyde: 

«I Italia: 

— Regionen Abruzzo: provinsen Pescara 

— Provinsen Bolzano 

— Regionen Emilia-Romagna 

— Regionen Friuli-Venezia Giulia 

— Regionen Lazio: provinsane Frosinone, Rieti og Viterbo 

— Regionen Liguria 

— Regionen Lombardia 

— Regionen Marche: provinsane Ancona, Ascoli Piceno, Fermo og Pesaro-Urbino 

— Regionen Piemonte 

— Regionen Sardinia: provinsane Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio og Oristano 

— Regionen Toscana 

— Provinsen Trento 

— Regionen Umbria 

— Regionen Veneto» 

2) I kapittel 2 i vedlegg I skal posten for Italia lyde: 

«I Italia: 

— Regionen Abruzzo: provinsen Pescara 

— Provinsen Bolzano 

— Regionen Emilia-Romagna 

— Regionen Friuli-Venezia Giulia 

— Regionen Lazio 

— Regionen Liguria 

— Regionen Lombardia 

— Regionen Marche 

— Regionen Molise: provinsen Campobasso 

— Regionen Piemonte 

— Regionen Puglia: provinsen Brindisi 

— Regionen Sardinia 

— Regionen Toscana 

— Provinsen Trento 

— Regionen Umbria 

— Regionen Valle d'Aosta 

— Regionen Veneto» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/55 

av 10. januar 2019 

om retting av bulgarsk og fransk språkversjon av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 

64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel 

innenfor Fellesskapet og godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse medlemsstater har lagt fram 

[meddelt under nummer K(2019) 8](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bulgarsk og fransk språkversjon av kommisjonsvedtak 2004/558/EF(2) inneholder en feil i artikkel 3 nr. 1 bokstav b). 

Bulgarsk og fransk versjon viser til blodprøver fra storfe til avl og produksjon som skal tas færre enn 21 dager etter 

ankomst ved isolasjonslokalene, mens den korrekte garantien for blodprøver som skal anvendes, er tidligst 21 dager 

etter ankomst ved isolasjonslokalene. 

2) Bulgarsk og fransk språkversjonen av vedtak 2004/558/EF bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

3) 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 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Günther OETTINGER 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 10 av 14.1.2019, s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977. 

(2) Kommisjonsvedtak 2004/558/EF av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for 

infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet og godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse 

medlemsstater har lagt fram (EUT L 249 av 23.7.2004, s. 20). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/145 

av 30. januar 2019 

om retting av den nederlandske språkversjonen av forordning (EU) nr. 68/2013 om 

katalogen over fôrmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av fôrvarer, 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, kommisjons-

direktiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt kommisjonsvedtak 

2004/217/EF(1), særlig artikkel 26 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det nederlandske språkversjonen av kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013(2) inneholder en feil i nr. 13.8.1 og 13.8.2. 

i del C i vedlegget med hensyn til henvisningen til en bestanddel i et fôrmiddel som skal angis. Den feilaktige 

henvisningen til fuktighet istedenfor kalium påvirker omfanget av visse forpliktelser for driftsansvarlige. 

2) Den nederlandske språkversjonen av forordning (EU) 68/2013 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

3) 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 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 30. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 31.1.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013 av 16. januar 2013 om katalogen over fôrmidler (EUT L 29 av 30.1.2013, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/111 

av 24. januar 2019 

om godkjenning av humleekstrakt (Humulus lupulus L. flos) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente 

smågriser, oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin, avvente og til oppfôring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

(Humulus lupulus L. flos) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. Søknaden var ledsaget av de opplysningene 

og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning. Søkeren anmodet om at tilsetningsstoffet 

skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 3. oktober 2018(2) 

med at humleekstrakt (Humulus lupulus L. flos) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs 

eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte med at toleranseundersøkelsen foretatt med avvente 

smågriser viser at tilsetningsstoffet er trygt i den foreslåtte dosen på 50 mg/kg fullfôr og kan ekstrapoleres til 

oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin, avvente og til oppfôring. Det er derfor hensiktsmessig å tillate 

humleekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer bare for disse artene og gruppene. Ettersom høstet humle og ekstrakt av 

dette er generelt anerkjent som aroma i næringsmidler og i hovedsak har samme funksjon i fôrvarer som i 

næringsmidler, var Myndighetens konklusjon videre at det ikke er nødvendig med noen ytterligere påvisning av 

virkning. Konklusjonen kan derfor utvides til å omfatte fôr. 

4) Myndigheten bemerket dessuten at tilsetningsstoffet er potensielt luftveis- og hudsensibiliserende for brukere og 

inneholder en rekke forbindelser som er kjent for å forårsake allergiske reaksjoner hos følsomme personer. Det bør 

derfor treffes egnede vernetiltak. 

5) Myndigheten anså ikke at det var behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den 

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

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

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

oppfylt. Bruk av dette tilsetningsstoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

7) Med hensyn til den grenseverdien for bruk som søkeren foreslår, anså Myndigheten at den foreslåtte øvre grenseverdien 

for bruk er trygg. Med henblikk på offentlig kontroll i næringsmiddelkjeden bør anbefalt høyeste tillatte innhold av det 

aktive stoffet angis på etiketten til tilsetningsstoffet, og fôrtilsetningen bør tilsettes fôret gjennom premikser. 

8) Det faktum at vedkommende stoffer ikke er tillatt brukt i drikkevann, bør ikke utelukke at de kan brukes i fôrblandinger 

som tilføres via vann. 

9) 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 23 av 25.1.2019, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2019 av 13. juni 2019 

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

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

(2) EFSA Journal 2018;16(10):5462 

2020/EØS/7/08 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 24. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: aromastoffer 

2b233 — Humleeks-

trakt 

(kongler) 

rike på 

betasyrer 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av superkritisk karbondi-

oksidekstrakt av ekstrakt av Humulus 

lupulus L. flos behandlet med 

kaliumhydroksid for å danne 

kaliumsalter av betasyrer og oppløst i 

propylenglykol. 

Tilsetningsstoffets spesifikasjoner: 

— Betasyrer: 40 ± 1,5 % 

— Alfasyrer: 0,4 ± 0,3 % 

— Humleoljer: 1,5 ± 0,3 % 

— Propylenglykol: 20 ± 15 % 

— Vanninnhold: < 8 % 

— Aske: 10 ± 2 % 

— Andre harpikser: 25 ± 8 % 

— 8-prenylnaringenin < 500 mg/kg 

— Xanthohumol < 500 mg/kg 

— 2-metyl-2-buten-2-ol < 10 mg/kg 

— Avvente 

smågriser og 

oppfôringss

vin 

— Mindre 

utbredte 

arter av 

svin, 

avvente og 

til oppfôring 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

3. På tilsetningsstoffets og premiksenes 

etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av 

tilsetningsstoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 50 mg/kg» 

14. februar 

2029 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

Blomster (kongler) av Humulus lupulus 

L. flos pelletert og ytterligere ekstrahert 

med superkritisk karbondiok-

sidekstraksjon 

Tyktflytende form 

CAS-nummer: 8060-28-4 

CoE-nr. 233 

Analysemetode(1) 

Til mengdebestemmelse av 

humlebetasyrer i tilsetningsstoffet: 

— Reversfase-høytrykksvæskekroma-

tografi med UV-påvisning (HPLC-

UV) – validert ved ringprøving i 

samsvar med metode 7.7 fra 

European Brewery Convention 

(EBC) 

    4. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene ikke 

kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/144 

av 28. januar 2019 

om godkjenning av et preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring, egglegging eller avl 

(innehaver av godkjenningen: Fertinagro Biotech S.L.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

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

3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094). Søknaden var ledsaget av 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 3-fytase framstilt av 

Komagataella pastoris (CECT 13094) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til 

oppfôring, egglegging eller avl. 

4) Preparatet av 3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094), som tilhører kategorien «avlstekniske 

tilsetningsstoffer», ble godkjent i ti år som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og verpehøner ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/895(2). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 21. februar 2018(3) 

med at 3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Den konkluderte også med at tilsetningsstoffet kan forbedre 

opptaket av fosfor hos oppfôringskyllinger, og fant at denne konklusjonen kan utvides til også å gjelde livkyllinger. 

Ettersom det med rimelighet kan antas at virkemåten er den samme hos fjørfearter, har Myndigheten ekstrapolert 

konklusjonen om virkning til mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging eller avl. Myndigheten anser ikke at 

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

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

nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av 3-fytase viser at vilkårene for godkjenning av 3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 

13094), som 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. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 31.1.2019, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2019 av 13. juni 2019 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/895 av 24. mai 2017 om godkjenning av et preparat av 3-fytase framstilt av 

Komagataella pastoris (CECT 13094) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og verpehøner (innehaver av godkjenningen: 

Fertinagro Nutrientes S.L.) (EUT L 138 av 25.5.2017, s. 120). 

(3) EFSA Journal 2018;16(3):5203. 

2020/EØS/7/09 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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 

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

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

Utferdiget i Brussel 28. januar 2019. 

 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 

4a25 Fertinagro 

Nutrientes 

S.L. 

3-fytase 

EC 3.1.3.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av 3-fytase 

framstilt av Komagataella pastoris 

(CECT 13094) med en aktivitet på 

minst 1 000 FTU(1)/ml 

Flytende form 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

3-fytase (EC 3.1.3.8) framstilt av 

Komagataella pastoris (CECT 13094) 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av aktivite-

ten til 3-fytase i tilsetningsstoffet: 

— Kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på 

fytat 

Til mengdebestemmelse av aktivite-

ten til 3-fytase i fôrvarer: 

— Kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på 

fytat – EN ISO 30024 

Livkyllinger 

Mindre utbredte 

fjørfearter til 

oppfôring eller til 

egglegging eller avl 

— 500 FTU  1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. For brukerne 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 tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes 

med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern. 

20. februar 

2029 

(1) 1 FTU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol uorganisk fosfat per minutt fra et natriumfytatsubstrat ved pH 5,5 og 37 °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) 2019/454 

av 20. mars 2019 

om godkjenning av preparater av alfa-amylase fra Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, 

Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 eller Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 og et 

preparat av endo-1,4-betaglukanase fra Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 som 

tilsetningsstoffer i ensilasje for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. Ved artikkel 10 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med 

forordningens artikkel 10 nr. 1–4, fastsettes særlige bestemmelser om vurdering av produkter som brukes i Unionen som 

tilsetningsstoffer i ensilasje. 

2) I samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble preparater av alfa-amylase (EC 3.2.1.1) 

framstilt av stammene Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 eller 

Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 samt et preparat av endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Trichoderma 

reesei ATCC PTA-10001 innført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter i 

funksjonsgruppen «tilsetningsstoffer i ensilasje» for alle dyrearter. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om godkjenning av tre preparater av alfa-amylase (EC 3.2.1.1) og et preparat av endo-1,4-

betaglukanase (EC 3.2.1.4) som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av preparater av alfa-amylase (EC 3.2.1.1) 

framstilt av Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 eller Aspergillus oryzae 

ATCC SD-5374, samt preparatet av endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Trichoderma reesei ATCC PTA-

10001, som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søknaden var ledsaget av de opplysningene og dokumentene 

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

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 7. mars 2018(2) 

med at de aktuelle preparatene under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at de aktuelle preparatene 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. Den bekreftet videre 

rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av preparatene av alfa-amylase (EC 3.2.1.1) framstilt av Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus 

amyloliquefaciens NCIMB 30251 eller Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, samt preparatet av endo-1,4-betaglukanase 

(EC 3.2.1.4) framstilt av Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, viser at godkjenningsvilkårene 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. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 21.3.2019, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2019 av 13. juni 2019 

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

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

(2) EFSA Journal 2018; 16(4):5224. 

2020/EØS/7/10 
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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 

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

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

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 20. mars 2019. 

 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 Antall enheter aktivt stoff i 

tilsetningsstoffet per kg ferskt 

materiale 

Teknologiske tilsetningsstoffer: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k101 Alfa-amylase 

(EC 3.2.1.1) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av alfa-amylase framstilt 

av 

Bacillus subtilis DSM 9553 med en 

aktivitet på minst 129 800 DNS(1)/g 

tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Alfa-amylase framstilt av Bacillus 

amyloliquefaciens DSM 9553 

Analysemetode(2) 

Til bestemmelse av alfa-amylase i 

fôrtilsetningen: kolorimetrisk (DNS) 

metode basert på enzymatisk 

hydrolyse av stivelse ved pH 4,5 og 

37 °C 

Alle dyrearter — — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis lagringsvilkår og 

stabilitet ved varmebehandling. 

2. Minstedosen av alfa-amylase når det ikke 

brukes sammen med andre enzymer eller 

mikroorganismer som tilsetningsstoff i 

ensilasje, er 40 DNS/kg ferskt materiale. 

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. 

11. april 2029 

1k102 Alfa-amylase 

(EC 3.2.1.1) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av alfa-amylase framstilt 

av Bacillus amyloliquefaciens 

NCIMB 30251 med en aktivitet på 

minst 101 050 DNS/g tilsetnings-

stoff 

Fast form 

Alle dyrearter — — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis lagringsvilkår og 

stabilitet ved varmebehandling. 

2. Minstedosen av alfa-amylase når det ikke 

brukes sammen med andre enzymer eller 

mikroorganismer som tilsetningsstoff i 

ensilasje, er 10 DNS/kg ferskt materiale. 

11. april 2029 
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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 Antall enheter aktivt stoff i 

tilsetningsstoffet per kg ferskt 

materiale 

  Karakterisering av det aktive stoffet 

Alfa-amylase framstilt av Bacillus 

amyloliquefaciens NCIMB 30251 

Analysemetode(2) 

Til bestemmelse av alfa-amylase i 

fôrtilsetningen: kolorimetrisk (DNS) 

metode basert på enzymatisk 

hydrolyse av stivelse ved pH 4,5 og 

37 °C 

    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. 

 

1k103 Alfa-amylase 

(EC 3.2.1.1) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av alfa-amylase framstilt 

av Aspergillus oryzae ATCC SD-

5374 med en aktivitet på minst  

235 850 DNS/g tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Alfa-amylase framstilt av Aspergil-

lus oryzae ATTC SD-5374 

Analysemetode(2) 

Til bestemmelse av alfa-amylase i 

fôrtilsetningen: kolorimetrisk (DNS) 

metode basert på enzymatisk 

hydrolyse av stivelse ved pH 4,5 og 

37 °C 

Alle dyrearter — — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksen angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. Minstedosen av alfa-amylase når det ikke 

brukes sammen med andre enzymer eller 

mikroorganismer som tilsetningsstoff i 

ensilasje, er 23 DNS/kg ferskt materiale. 

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. 

11. april 2029 
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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 Antall enheter aktivt stoff i 

tilsetningsstoffet per kg ferskt 

materiale 

1k104 Endo-1,4-

betaglukanase 

(EC 3.2.1.4) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaglukanase 

framstilt av Trichoderma reesei 

ATCC PTA-10001 med en aktivitet 

på minst 2 750 DNS(3)/g tilsetnings-

stoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaglukanase framstilt av 

Trichoderma reesei ATCC PTA-

10001 

Analysemetode(2) 

Til bestemmelse av endo-1,4-betag-

lukanase i fôrtilsetningen: kolorimet-

risk (DNS) metode basert på enzy-

matisk hydrolyse av karboksymetyl-

cellulose (CMC) ved pH 4,5 og  

37 °C 

Alle dyrearter — — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksen angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. Minstedosen av endo-1,4-betaglukanase 

når det ikke brukes sammen med andre 

enzymer eller mikroorganismer som 

tilsetningsstoff i ensilasje, er 7 DNS/kg 

ferskt materiale. 

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. 

11. april 2029 

(1) 1 DNS (3,5-dinitrosalisylsyre) er den mengden reduserende sukker som under bestemte analyseforhold frigjøres fra stivelse som maltoseekvivalenter i μmol per gram per minutt ved pH 4,5 og 37 °C. 

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

(3) 1 DNS (3,5-dinitrosalisylsyre) er den mengden reduserende sukker som under bestemte analyseforhold frigjøres fra karboksymetylcellulose (CMC) som glukoseekvivalenter i μmol per gram per minutt ved pH 4,5 og 

37 °C. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2019/114 

av 24. januar 2019 

om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for høvesvis 

artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar 

som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av 

jordbruksvekstar og grønsaker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særleg artikkel 7 nr. 2 

bokstav a) og b), 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø(2), særleg artikkel 7 nr. 2 bokstav 

a) og b), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF(3) og 2003/91/EF(4) vart vedtekne for å sikre at dei sortane som medlemsstatane fører 

opp i dei nasjonale listene sine, oppfyller dei protokollane som plantesortskontoret til Fellesskapet (CPVO) har fastsett 

med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av sortane, 

i den grad det er fastsett slike protokollar. For sortar som ikkje er omfatta av CPVO-protokollane, er det fastsett i desse 

direktiva at dei rettleiande prinsippa til Den internasjonale unionen for vern av nye plantesortar (UPOV) skal nyttast. 

2) Etter den siste endringa av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF ved gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/100(5) har CPVO 

og UPOV utferda ytterlegare protokollar og rettleiande prinsipp og ajourført dei protokollane og prinsippa som alt finst. 

3) Direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF bør difor endrast. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til direktiv 2003/90/EF vert bytte ut med teksta i del A i vedlegget til dette direktivet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 25.1.2019, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 1. 

(2) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 33. 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med 

omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar 

(TEU L 254 av 8.10.2003, s. 7). 

(4) Kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med 

omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse grønsaksortar (TEU  

L 254 av 8.10.2003, s. 11). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/100 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennom-

føringstiltak for høvesvis artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som 

minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar og grønsaker (TEU L 17 av 

23.1.2018, s. 34). 

2020/EØS/7/11 
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Artikkel 2 

Vedlegga til direktiv 2003/91/EF vert bytte ut med teksta i del B i vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 3 

Når det gjeld granskingar som tok til før 1. september 2019, kan medlemsstatane nytte den versjonen av direktiv 2003/90/EF og 

2003/91/EF som galdt før dei nemnde direktiva vart endra ved dette direktivet. 

Artikkel 4 

Medlemsstatane skal innan 31. august 2019 vedta og kunngjere dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 

dette direktivet. Dei skal straks sende Kommisjonen teksta til desse føresegnene. 

Dei skal nytte desse føresegnene frå 1. september 2019. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga skal gjerast. 

Artikkel 5 

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 

Artikkel 6 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 24. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

DEL A 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med dei tekniske 

protokollane til CPVO(1) 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Festuca arundinacea Schreb. Strandsvingel TP 39/1 av 1.10.2015 

Festuca filiformis Pourr. Grannsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca ovina L. Sauesvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca pratensis Huds. Engsvingel TP 39/1 av 1.10.2015 

Festuca rubra L. Raudsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Stivsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Lolium multiflorum Lam. Italiensk raigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Lolium perenne L. Vanleg raigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Lolium × hybridum Hausskn. Hybridraigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Pisum sativum L. (partim) Åkerert TP 7/2 rev. 2 av 15.3.2017 

Poa pratensis L. Engrapp TP 33/1 av 15.3.2017 

Vicia sativa L. Fôrvikke TP 32/1 av 19.4.2016 

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) 

Rchb. 

Kålrot TP 89/1 av 11.3.2015 

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Oljereddik TP 178/1 av 15.3.2017 

Brassica napus L. (partim) Raps TP 36/2 av 16.11.2011 

Cannabis sativa L. Hamp TP 276/1 delvis rev. av 21.3.2018 

Glycine max (L.) Merr. Soyabønne TP 80/1 av 15.3.2017 

Gossypium spp. Bomull TP 88/1 av 19.4.2016 

Helianthus annuus L. Solsikke TP 81/1 av 31.10.2002 

Linum usitatissimum L. Tekstillin/oljelin TP 57/2 av 19.3.2014 

Sinapis alba L. Kvitsennep TP 179/1 av 15.3.2017 

Avena nuda L. Naken havre TP 20/2 av 1.10.2015 

Avena sativa L. (medrekna A. byzantina  

K. Koch) 

Havre og raudhavre TP 20/2 av 1.10.2015 

Hordeum vulgare L. Bygg TP 19/4 av 1.10.2015 

Oryza sativa L. Ris TP 16/3 av 1.10.2015 

Secale cereale L. Rug TP 58/1 av 31.10.2002 

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybridar som er framstilte ved kryssing 

av ein art frå slekta Triticum og ein art 

frå slekta Secale 

TP 121/2 rev. 1 av 16.2.2011 

Triticum aestivum L. Kveite TP 3/4 rev. 2 av 16.2.2011 

Triticum durum Desf. Durumkveite TP 120/3 av 19.3.2014 

Zea mays L. (partim) Mais TP 2/3 av 11.3.2010 

Solanum tuberosum L. Potet TP 23/3 av 15.3.2017 

  

(1) Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 
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VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med dei rettleiande 

prinsippa for prøving som er utarbeidde av UPOV(1) 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Beta vulgaris L. Fôrbete TG/150/3 av 4.11.1994 

Agrostis canina L. Hundekvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis gigantea Roth Storkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis stolonifera L. Krypkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis capillaris L. Engkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Bromus catharticus Vahl Byfaks TG/180/3 av 4.4.2001 

Bromus sitchensis Trin. Alaska-faks TG/180/3 av 4.4.2001 

Dactylis glomerata L. Hundegras TG/31/8 av 17.4.2002 

xFestulolium Asch. et Graebn. Hybridar som er framstilte ved kryssing 

av ein art frå slekta Festuca og ein art frå 

slekta Lolium 

TG/243/1 av 9.4.2008 

Phleum nodosum L. Villtimotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Phleum pratense L. Timotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Lotus corniculatus L. Tiriltunge TG/193/1 av 9.4.2008 

Lupinus albus L. Kvitlupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus angustifolius L. Smallupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus luteus L. Gul-lupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Medicago doliata Carmign. Straight-spined medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago italica (Mill.) Fiori Disc medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Shore medic / Strand medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago lupulina L. Snigelbelg TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago murex Willd. Sphere medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago polymorpha L. Kroksnigelbelg TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago rugosa Desr. Wrinkled medic / Gama medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago sativa L. Blåluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Medicago scutellata (L.) Mill. Snail medic / Shield medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago truncatula Gaertn. Gruvesnigelbelg TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago x varia T. Martyn Mellomluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Trifolium pratense L. Raudkløver TG/5/7 av 4.4.2001 

Trifolium repens L. Kvitkløver TG/38/7 av 9.4.2003 

Vicia faba L. Bønnevikke TG/8/6 av 17.4.2002 

Phacelia tanacetifolia Benth. Honningurt TG/319/1 av 5.4.2017 

Arachis hypogaea L. Jordnøtt TG/93/4 av 9.4.2014 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) 

Briggs 

Rybs TG/185/3 av 17.4.2002 

Carthamus tinctorius L. Saflortistel TG/134/3 av 12.10.1990 

Papaver somniferum L. Valmue TG/166/4 av 9.4.2014 

Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum TG/122/4 av 25.3.2015 
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Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sudangras TG/122/4 av 25.3.2015 

Sorghum bicolor (L.) Moench x  

Sorghum sudanense (Piper) Stapf 

Hybridar som er framstilte ved kryssing 

av Sorghum bicolor og Sorghum 

sudanense 

TG/122/4 av 25.3.2015 

  

(1) Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int).» 

  

DEL B 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med dei tekniske 

protokollane til CPVO(1) 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Allium cepa L. . (Kepa-gruppa) Kepalauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppa) Sjalottlauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium fistulosum L. Pipelauk TP 161/1 av 11.3.2010 

Allium porrum L. Purre TP 85/2 av 1.4.2009 

Allium sativum L. Kvitlauk TP 162/1 av 25.3.2004 

Allium schoenoprasum L. Graslauk TP 198/2 av 11.3.2015 

Apium graveolens L. Hageselleri TP 82/1 av 13.3.2008 

Apium graveolens L. Knollselleri TP 74/1 av 13.3.2008 

Asparagus officinalis L. Asparges TP 130/2 av 16.2.2011 

Beta vulgaris L. Raudbete, medrekna Cheltenham-bete TP 60/1 av 1.4.2009 

Beta vulgaris L. Bladbete TP 106/1 av 11.3.2015 

Brassica oleracea L. Grønkål TP 90/1 av 16.2.2011 

Brassica oleracea L. Blomkål TP 45/2 rev. 2 av 21.3.2018 

Brassica oleracea L. Brokkoli eller calabrese TP 151/2 rev. 2 av 15.3.2017 

Brassica oleracea L. Rosenkål TP 54/2 rev. 2 av 15.3.2017 

Brassica oleracea L. Knutekål TP 65/1 rev. 2 av 15.3.2017 

Brassica oleracea L. Savoykål, kvitkål og raudkål TP 48/3 rev. 2 av 15.3.2017 

Brassica rapa L. Kinakål TP 105/1 av 13.3.2008 

Capsicum annuum L. Chilipepar eller paprika TP 76/2 rev. 2 av 15.3.2017 

Cichorium endivia L. Krusendiv og breiblada endiv TP 118/3 av 19.3.2014 

Cichorium intybus L. Rotsikori TP 172/2 av 1.12.2005 

Cichorium intybus L. Sikori med store blad TP 154/1 av 21.3.2018 

Cichorium intybus L. Salatsikori TP 173/2 av 21.3.2018 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et 

Nakai 

Vassmelon TP 142/2 av 19.3.2014 

Cucumis melo L. Melon TP 104/2 av 21.3.2007 

Cucumis sativus L. Agurk og sylteagurk TP 61/2 rev. av 21.3.2018 

Cucurbita maxima Duchesne Kjempegraskar TP 155/1 av 11.3.2015 

Cucurbita pepo L. Mandelgraskar TP 119/1 rev. av 19.3.2014 
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Cynara cardunculus L. Artisjokk og kardon TP 184/2 av 27.2.2013 

Daucus carota L. Gulrot og fôrgulrot TP 49/3 av 13.3.2008 

Foeniculum vulgare Mill. Fennikel TP 183/1 av 25.3.2004 

Lactuca sativa L. Salat TP 13/6 av 21.3.2018 

Solanum Lycopersicum L. Tomat TP 44/4 rev. 3 av 21.3.2018 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex 

A. W. Hill 

Persille TP 136/1 av 21.3.2007 

Phaseolus coccineus L. Prydbønne TP 9/1 av 21.3.2007 

Phaseolus vulgaris L. Krypbønne og stangbønne TP 12/4 av 27.2.2013 

Pisum sativum L. (partim) Mergert, pillert og sukkerert TP 7/2 rev. 2 av 15.3.2017 

Raphanus sativus L. Hagereddik, svart reddik TP 64/2 rev. av 11.3.2015 

Rheum rhabarbarum L. Rabarbra TP 62/1 av 19.4.2016 

Scorzonera hispanica L. Skorsonerrot TP 116/1 av 11.3.2015 

Solanum melongena L. Eggplante TP 117/1 av 13.3.2008 

Spinacia oleracea L. Spinat TP 55/5 rev. 2 av 15.3.2017 

Valerianella locusta (L.) Laterr. Vanleg vårsalat TP 75/2 av 21.3.2007 

Vicia faba L. (partim) Bønnevikke TP Broadbean/1 av 25.3.2004 

Zea mays L. (partim) Sukkermais og perlemais TP 2/3 av 11.3.2010 

Solanum lycopersicum S. Knapp & D.M. 

Spooner; Solanum lycopersicum L. x 

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. 

Spooner; Solanum lycopersicum L. x 

Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum 

lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae 

(L. Ridley) Fosberg; Solanum 

pimpinellifolium L. x Solanum 

habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner 

Tomatgrunnstammer TP 294/1 rev. 3 av 21.3.2018 

Cucurbita maxima Duchesne x  

Cucurbita moschata Duchesne 

Artshybridar av Cucurbita maxima 

Duchesne x Cucurbita moschata 

Duchesne til bruk som grunnstammer 

TP 311/1 av 15.3.2017 

  

(1) Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 

  

VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med dei rettleiande prinsippa 

for prøving som er utarbeidde av UPOV(1) 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Brassica rapa L. Nepe TG/37/10 av 4.4.2001 

 ______________  

(1) Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int).» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1519 

av 9. oktober 2018 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak 

for markedsføring av populasjoner av planteartene hvete, bygg, havre og mais i henhold til rådsdirektiv 66/402/EØF 

[meddelt under nummer C(2018) 5470](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(1), særlig artikkel 13a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU(2) fastsetter at det fram til 31. desember 2018 skal gjennom-

føres et tidsbegrenset forsøk der alle medlemsstater kan delta, med det formål å vurdere om produksjonen i 

markedsføringsøyemed og markedsføring, på visse vilkår, av såkorn fra populasjoner som er angitt i artikkel 2 i nevnte 

beslutning, og som tilhører artene Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. og Zea mays L., kan være et bedre alternativ 

enn å utelukke markedsføring av såkorn som ikke oppfyller kravene i artikkel 2 nr. 1 bokstav E, F og G i direktiv 

66/402/EØF om sortsegenskaper hos såkorn av visse arter, og kravene i artikkel 3 nr. 1 i nevnte direktiv om at såkorn 

bare kan bringes i omsetning under en offisiell klassifisering som «sertifisert såkorn», «sertifisert såkorn av 

første generasjon» eller «sertifisert såkorn av andre generasjon». 

2) Vurderingen er ennå ikke avsluttet, ettersom det må samles inn mer informasjon over et lengre tidsrom om en rekke 

aspekter ved forsøket. Varigheten av det tidsbegrensede forsøket må derfor forlenges. 

3) Seks medlemsstater har hittil deltatt i dette tidsbegrensede forsøket. På bakgrunn av forlengelsen av forsøkets varighet 

bør det fram til senest 31. desember 2019 være tillatt for nye medlemsstater å begynne å delta. 

4) 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 

I gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU gjøres følgende endringer: 

a) I artikkel 3 nr. 1 endres «januar 2017» til «31. desember 2019». 

b) I artikkel 19 endres «31. desember 2018» til «28. februar 2021». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 12.10.2018, s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2019 av 13. juni 2019 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU av 18. mars 2014 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak 

for markedsføring av populasjoner av planteartene hvete, bygg, havre og mais i henhold til rådsdirektiv 66/402/EØF (EUT L 82 av 

20.3.2014, s. 29). 

2020/EØS/7/12 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/160 

av 24. januar 2019 

om et midlertidig unntak fra vilkårene som gjelder for sertifiserte frø i rådsdirektiv 66/401/EØF og 66/402/EØF 

[meddelt under nummer C(2019) 305](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

Under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster(1) og rådsdirektiv 

66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(2), særlig artikkel 17 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det uvanlig varme og tørre klimaet i Sverige i 2018 førte til en mangel på fuktighet i jorda, noe som skadet og utgjorde 

en belastning for vegetasjonen som medførte dårligere avling og frøkvalitet. 

2) Leveringsproblemene for frø ble også forsterket av den regnfulle innhøstingssesongen i 2017, som forårsaket mangel på 

frø til vårsåing i Sverige i 2018. 

3) Derfor har Sverige nå bare en begrenset mengde vårformer av frø fra fôrvekster og såkorn til rådighet fra foregående 

sesong, og vil ikke være i stand til å høste nok frø til å dekke etterspørselen våren 2019. 

4) Andre medlemsstater, som også delvis har innhøstingsproblemer, har bare i begrenset grad kunnet dekke Sveriges behov 

for frø. 

5) På bakgrunn av disse omstendighetene har det oppstått midlertidige problemer med den generelle tilgangen til vårformer av 

frø fra fôrvekster og såkorn, som forventes å fortsette i Sverige. Disse problemene kan ikke løses på annen måte enn ved i et 

bestemt tidsrom å tillate markedsføring i Unionen av en egnet største mengde vårformer av sertifiserte frø fra fôrvekster og 

vårformer av sertifiserte såkorn som er produsert i Sverige, fra kategorien sertifiserte frø av andre generasjon. 

6) Derfor bør unntaket fastsatt ved denne beslutning tillate markedsføring i Unionen av vårformer av sertifiserte frø fra 

fôrvekster og vårformer av sertifiserte såkorn som er produsert i Sverige, fra kategorien sertifiserte frø av andre 

generasjon, på visse vilkår og med visse begrensninger. 

7) Det framgår av opplysningene som Sverige har framlagt for Kommisjonen, at det er behov for en samlet mengde på 

2 525 tonn vårformer av frø fra fôrvekster og 18 240 tonn vårformer av såkorn for å løse disse leveringsproblemene, i en 

periode som utløper 30. juni 2019. 

8) Unntaket bør ikke berøre anvendelsen av de andre vilkårene for kategorien sertifiserte frø av andre generasjon fastsatt i 

direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF. 

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

fôr. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 1.2.2019, s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2019 av 13. juni 2019 

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

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

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

2020/EØS/7/13 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Markedsføring i Unionen av vårformer av sertifiserte frø fra fôrvekster og vårformer av såkorn produsert i Sverige fra 

kategorien sertifiserte frø av andre generasjon skal tillates i en periode som utløper 30. juni 2019, og med forbehold for 

vilkårene angitt i nr. 2–5. 

2. Den samlede mengden frø som det er tillatt å markedsføre i Unionen i henhold til denne beslutning, skal ikke overstige 

2 525 tonn vårformer av frø fra fôrvekster og 18 240 tonn vårformer av såkorn. 

3. Frøene nevnt i nr. 1 skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg II til direktiv 66/401/EØF og vedlegg II til direktiv 

66/402/EØF med hensyn til de vilkårene som frø av kategorien sertifiserte frø av andre generasjon skal oppfylle. 

4. Uten at det berører merkingskravene i direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF, skal det angis på den offisielle etiketten at det 

aktuelle frøet er av en kategori som er lavere enn kategorien sertifiserte frø av andre generasjon. 

5. Markedsføringen av frø nevnt i nr. 1 skal tillates etter søknad om markedsføringstillatelse i henhold til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om de mengdene de har gitt markeds-

føringstillatelse for i henhold til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 24. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/229 

av 7. februar 2019 

om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler med hensyn 

til visse metoder, næringsmiddeltrygghetskriteriet for Listeria monocytogenes i spirer og prosesshygiene- 

og næringsmiddeltrygghetskriteriene for upasteurisert frukt- og grønnsakjuice (drikkeferdig)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 

særlig artikkel 4 nr. 4 og artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005(2) fastsetter mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer samt de 

gjennomføringsreglene som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal overholde når det gjelder de allmenne og 

særlige hygienekravene nevnt i forordning (EF) nr. 852/2004. 

2) Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den internasjonale standardiseringsorganisasjon reviderte nylig 

en rekke referansemetoder og en protokoll for å kontrollere overholdelsen av mikrobiologiske kriterier. Forordning (EF) 

nr. 2073/2005 må derfor ajourføres. Ajourføringen bør særlig gjelde krav til bruk av alternative metoder i lys av den 

reviderte protokollen i referansestandarden EN ISO 16140-2, hvordan resultatene rapporteres i samsvar med de nye 

reviderte metodene og de nye henvisningene til visse metoder for påvisning av Salmonella (EN ISO 6579-1), 

Cronobacter (EN ISO 22964) og enterotoksiner framkalt av stafylokokker (EN ISO 19020), for påvisning og 

mengdebestemmelse av histamin (EN ISO 19343), for telling av aerobe kimtall (EN ISO 4833-1) og for 

kimtallsmetoden for Enterobacteriaceae (EN ISO 21528). 

3) Mikroorganismen Enterobacter sakazakii ble omklassifisert i 2007 og fikk betegnelsen Cronobacter spp. 

4) De fullstendige betegnelsene på de to salmonellaserotypene er «Salmonella enterica subsp. enterica serotype 

Typhimurium» og «Salmonella enterica subsp. enterica serotype Enteritidis». I samsvar med anbefalingene fra Verdens 

helseorganisasjons senter for samarbeid om referanser til og forskning på Salmonella(3) bør forordning (EF) 

nr. 2073/2005 vise til disse serotypene på samme måte. 

5) Forordning (EF) nr. 2073/2005 fastsetter et næringsmiddeltrygghetskriterium for Listeria monocytogenes i andre 

spiseferdige næringsmidler der Listeria monocytogenes ikke kan vokse, enn spiseferdige næringsmidler beregnet på 

spedbarn og til spesielle medisinske formål. Ifølge en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

av 15. november 2011(4) kan Listeria monocytogenes vokse i spirer, og de bør derfor omfattes av kriteriet for andre 

spiseferdige næringsmidler der Listeria monocytogenes kan vokse, enn spiseferdige næringsmidler beregnet på spedbarn 

og til spesielle medisinske formål. 

6) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 fastsetter et næringsmiddeltrygghetskriterium for Salmonella og et prosess-

hygienekriterium for E. coli for upasteurisert frukt- og grønnsakjuice (drikkeferdig). Ettersom det finnes alternative 

prosesser til pasteurisering som har en lignende bakteriedrepende virkning, bør næringsmiddeltrygghetskriteriet for 

Salmonella og prosesshygienekriteriet for E. coli for upasteurisert frukt- og grønnsakjuice (drikkeferdig) ikke gjelde for 

frukt- og grønnsakjuice (drikkeferdig) som har gjennomgått en bakteriedrepende prosess med lignende virkning på E. coli 

og Salmonella som pasteurisering. 

7) Det bør i en overgangsperiode være tillatt å fortsette å bruke gjeldende alternative metoder for å gi driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak tilstrekkelig tid til å tilpasse sine metoder, ettersom visse sertifikater for alternative metoder 

basert på den tidligere standarden ISO 16140:2003 fortsatt kan være gyldige fram til utgangen av 2021.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 8.2.2019, s. 106, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 147/2019 av 13. juni 2019 

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

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1). 

(3) Popoff M Y, Le Minor L., «Antigenic formulas of the Salmonella serovars», sjuende revisjon. Verdens helseorganisasjons senter for 

samarbeid om referanser til og forskning på Salmonella. Paris, Frankrike: Pasteur Institute; 1997. 

(4) EFSAs vitenskapelige uttalelse om risikoen ved shigatoksinproduserende Escherichia coli (STEC) og andre sykdomsframkallende 

bakterier i frø og spirer. EFSA Journal 2011;9(11):2424. 
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8) Forordning (EF) nr. 2073/2005 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 

Endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 

I forordning (EF) nr. 2073/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal følgende nye bokstaver innsettes etter bokstav m): 

«n) «en lang rekke næringsmidler», som omhandlet i EN ISO 16140-2, næringsmidler som definert i artikkel 2 første ledd 

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(*), 

o) «uavhengig sertifiseringsorgan» et organ som er uavhengig av organisasjonen som utarbeider eller distribuerer den 

alternative metoden, og som i form av et sertifikat skriftlig bekrefter at den validerte alternative metoden oppfyller 

kravene i EN ISO 16140-2, 

p) «produsentens sikring av produksjonsprosessen» en produksjonsprosess der styringssystemet sikrer at den validerte 

alternative metoden hele tiden har egenskapene som kreves av EN ISO 16140-2, og sikrer at feil og mangler i den 

alternative metoden unngås, 
  

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

i næringsmiddelregelverket, 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).» 

2) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal tredje ledd lyde: 

«Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som framstiller morsmelkerstatning i pulverform eller næringsmidler i 

pulverform til spesielle medisinske formål beregnet på spedbarn under seks måneder, og som kan innebære en risiko for 

Cronobacter spp., skal som et ledd i sin prøvetakingsplan overvåke foredlingsområdene og utstyret for å avdekke 

forekomst av Enterobacteriaceae.» 

b) I nr. 5 skal tredje og fjerde ledd lyde: 

«Bruk av alternative analysemetoder godtas forutsatt at de er 

— validert på grunnlag av den spesifikke referansemetoden fastsatt i vedlegg I, i samsvar med protokollen fastsatt i 

standard EN ISO 16140-2, og 

— validert for næringsmiddelkategorien angitt i det relevante mikrobiologiske kriteriet fastsatt i vedlegg I, som den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket kontrollerer oppfyllelsen av, eller er validert for en lang rekke nærings-

midler som omhandlet i EN ISO 16140-2. 

Opphavsrettslig beskyttede metoder kan benyttes som alternative analysemetoder, forutsatt at de er 

— validert, i samsvar med protokollen fastsatt i standard EN ISO 16140-2, på grunnlag av den spesifikke referanse-

metoden for kontroll av oppfyllelse av de mikrobiologiske kriteriene fastsatt i vedlegg I, som fastsatt i tredje ledd, 

og 

— sertifisert av et uavhengig sertifiseringsorgan. 

Sertifiseringen av den opphavsrettslig beskyttede metoden nevnt i annet strekpunkt fjerde ledd skal 

— minst hvert femte år tas opp til ny vurdering gjennom framgangsmåter for fornyelse, 

— vise at produsentens sikring av produksjonsprosessen er blitt evaluert, og 

— inneholde et sammendrag av eller en henvisning til resultatene av valideringen av den opphavsrettslig beskyttede 

metoden og en erklæring om kvalitetsstyringen av metodens produksjonsprosess. 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan benytte andre analysemetoder enn dem som er validert og sertifisert som 

fastsatt i tredje, fjerde og femte ledd, dersom slike metoder er blitt validert i samsvar med internasjonalt anerkjente 

protokoller og vedkommende myndighet har godkjent bruken av dem.» 
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3) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

Inntil 31. desember 2021 kan driftsansvarlige for næringsmiddelforetak benytte de alternative analysemetodene nevnt i artikkel 

5 i forordning (EF) nr. 2073/2005 som gjaldt før den ble endret ved artikkel 1 i denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 7. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel 1 gjøres følgende endringer: 

a) (Gjelder ikke den norske teksten.) 

b) I kolonnen «Referansemetode for analyse»: 

i) I rad 1.4–1.20, 1.22 og 1.23 endres «EN/ISO 6579» til «EN ISO 6579-1». 

ii) I rad 1.21 endres «Europeisk screening-metode for melk fra Fellesskapets referanselaboratorium for koagulase-

positive stafylokokker(13)» til «EN ISO 19020». 

iii) I rad 1.24 endres «ISO/TS 22964» til «EN ISO 22964». 

iv) I rad 1.26–1.27a endres «HPLC(19)» til «EN ISO 19343». 

v) I rad 1.28 endres «EN/ISO 6579 (for påvisning) White-Kaufmann-Le Minor-skjema (for serotypebestemmelse)» 

til «EN ISO 6579-1 (for påvisning) White-Kaufmann-Le Minor-skjema (for serotypebestemmelse)». 

c) I rad 1.24 i kolonnen «Mikroorganismer/toksiner, metabolitter av disse» utgår «(Enterobacter sakasakii)». 

d) I rad 1.28 i kolonnen «Mikroorganismer/toksiner, metabolitter av disse» erstattes «Salmonella typhimurium(21) 

Salmonella enteritidis» med «Salmonella Typhimurium(21) Salmonella Enteritidis». 

e) I fotnote 4 annet strekpunkt utgår «unntatt spirer». 

f) Fotnote 13 og 19 utgår. 

g) I fotnote 14 erstattes «E. sakazakii» med «Cronobacter spp.». 

h) Under overskriften «Tolkning av analyseresultatene» erstattes «Enterobacter sakazakii» med «Cronobacter spp.». 

i) I rad 1.20 i kolonnen «Næringsmiddelkategori» erstattes «Upasteurisert frukt- og grønnsakjuice (drikkeferdig)» med 

«Upasteurisert(*) frukt- og grønnsaksjuice (drikkeferdig) 

  

(*) Begrepet upasteurisert betyr at juicen ikke har gjennomgått pasteurisering gjennom kombinasjoner av tid og 

temperatur eller andre prosesser som det er bekreftet at har en tilsvarende bakteriedrepende virkning på Salmonella 

som pasteurisering.» 

2) I kapittel 2 gjøres følgende endringer: 

a) I rad 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6 og 2.1.7 erstattes «ISO 4833» med «EN ISO 4833-1». 

b) (Gjelder ikke den norske teksten.) 

c) I kolonnen «Referansemetode for analyse»: 

i) I rad 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.7, 2.2.8 og 2.3.1 erstattes «ISO 21528-2» med «EN ISO 21528-2». 

ii) I rad 2.1.3 og 2.1.4 erstattes «EN/ISO 6579» med «EN ISO 6579-1». 

iii) I rad 2.1.5 erstattes «EN/ISO 6579 (for påvisning)» med «EN ISO 6579-1». 

iv) I rad 2.2.9 og 2.2.10 erstattes «ISO 21528-1» med «EN ISO 21528-1». 

d) I avsnitt 2.1, «Kjøtt og kjøttprodukter», skal fotnote 10 lyde: 

«Dersom Salmonella spp. blir funnet, skal det utføres ytterligere serotypebestemmelse på isolatene for Salmonella 

Typhimurium og Salmonella Enteritidis for å kontrollere samsvar med det mikrobiologiske kriteriet fastsatt i rad 1.28 i 

kapittel 1.» 



Nr. 7/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

e) I fotnote 9 i avsnitt 2.2, «Melk og melkeprodukter», erstattes «E. sakazakii» med «Cronobacter spp.». 

f) I rad 2.5.2 i kolonnen «Næringsmiddelkategori» erstattes «Upasteurisert frukt- og grønnsakjuice (drikkeferdig)» med 

«Upasteurisert(*) frukt- og grønnsaksjuice (drikkeferdig) 
  

(*) Begrepet upasteurisert betyr at juicen ikke har gjennomgått pasteurisering gjennom kombinasjoner av tid og 

temperatur eller andre prosesser som det er bekreftet at har en tilsvarende bakteriedrepende virkning på E.coli som 

pasteurisering.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/39 

av 10. januar 2019 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) inneholder listen over tredjestater hvis produksjons-

systemer og kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som 

er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) Ifølge opplysninger fra Australia er navnet på og internettadressen til vedkommende myndighet endret. 

3) Ifølge opplysninger fra Canada er internettadressen til kontrollorganene «Oregon Tilth Incorporated» og «TransCanada 

Organic Certification Services» endret. Videre er anerkjennelsen av kontrollorganet «Organic Certifiers» trukket tilbake. 

4) Ifølge opplysninger fra India er navnet på vedkommende myndighet endret. 

5) Ifølge opplysninger fra Japan er anerkjennelsen av kontrollorganene «Japan Eco-system Farming Association» og «The 

Mushroom Research Institute of Japan» trukket tilbake. 

6) Ifølge opplysninger fra New Zealand er navnet på kontrollorganet «BioGro New Zealand» og internettadressene til alle 

kontrollorganer endret. 

7) Ifølge opplysninger fra Republikken Korea er internettadressene til kontrollorganene «Jeonnam bioindustry foundation» og 

«Green Environmentally-Friendly certification center» endret. Videre er anerkjennelsen av kontrollorganet «Controlunion» 

trukket tilbake. 

8) Ifølge opplysninger fra Sveits er navnet på og internettadressen til kontrollorganet «IMOswiss AG» endret. 

9) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over kontrollmyndigheter og kontrollorganer med 

fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet. 

10) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Agricert-Certificação de Produtos Alimentares lda» om endring 

av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens geografiske virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Egypt, Guinea og Mosambik. 

11) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Albinspekt» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde for produktkategori A, B og D til å omfatte Armenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Den tidligere 

jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia, og for produktkategori B til å omfatte Iran, Kazakhstan, Moldova, Tyrkia 

og Ukraina.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 11.1.2019, s. 106, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

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

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 
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12) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Bioagricert S.r.l.» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

geografiske virkeområde for produktkategori A, D og E til å omfatte Kasakhstan, for produktkategori B til å omfatte 

Fransk Polynesia og for produktkategori A og D til å omfatte Filippinene. 

13) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Bio.inspecta AG» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

geografiske virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Algerie, Kambodsja, Tsjad og Tunisia. 

14) Den 6. september 2018 underrettet IOAS, et akkrediteringsorgan på området økologisk produksjon, Kommisjonen om 

sin beslutning om å tilbakekalle akkrediteringen av «Bolicert Ltd» ettersom nevnte kontrollorgan har unnlatt å rette opp 

manglende overholdelse innenfor det høyeste antallet framleggingsfrister som er tillatt i henhold til IOAS' 

framgangsmåte for vurdering. Videre avdekket revisjonen utført av Kommisjonen hos «Bolicert Ltd» i Bolivia i mai 

2017 mangler ved de økologiske produksjonsstandardene og kontrolltiltakene. På bakgrunn av denne situasjonen 

anmodet Kommisjonen «Bolicert Ltd» om å framlegge et gyldig akkrediteringsbevis og treffe egnede tiltak for å utbedre 

manglene. Ettersom «Bolicert Ltd» unnlot å treffe egnede korrigerende tiltak i tide for å utbedre manglene og framlegge 

for Kommisjonen et gyldig akkrediteringsbevis, har Kommisjonen besluttet i samsvar med artikkel 12 nr. 2 bokstav d), 

e) og f) i forordning (EF) nr. 1235/2008 å fjerne «Bolicert Ltd» fra listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter 

med henblikk på likeverdighetskontroll. 

15) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ecocert SA» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Libanon, for produktkategori B til å omfatte Haiti, Moldova og 

Tanzania, for produktkategori E til å omfatte Sri Lanka og for produktkategori F til å omfatte Kenya. Dessuten viser det seg 

at anerkjennelsen for produktkategori C må trekkes tilbake for Brunei, Chile, Kina, Ecuador, Hongkong, Honduras, India, 

Japan, Republikken Korea, Marokko, Monaco, Madagaskar, Mosambik, Peru, Thailand, Tunisia, Tyrkia, De forente stater 

og Vietnam. 

16) Kommisjonen anmodet «Ekoagros» om å gi ytterligere opplysninger om virksomheten omhandlet i årsrapporten i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1235/2008. «Ekoagros» ble særlig bedt om å gi opplysninger om 

hvordan tilfeller av avvik hos driftsansvarlige som er overtatt fra andre kontrollorganer i Ukraina, er behandlet i samsvar 

med artikkel 92 i kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(3). Videre ble «Ekoagros» bedt om å redegjøre for hvordan 

tilleggskontrollene av visse produkter med opprinnelse i Ukraina, Kasakhstan og Russland er blitt gjennomført. «Ekoagros» 

har ikke gitt Kommisjonen tilfredsstillende svar. Posten for «Ekoagros» for Ukraina i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1235/2008 bør derfor fjernes midlertidig inntil tilfredsstillende opplysninger er framlagt. 

17) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «IBD Certificações Ltda» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

geografiske virkeområde for produktkategori A, D og E til å omfatte Russland, og å trekke tilbake anerkjennelsen for 

produktkategori C for Brasil. 

18) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Letis S.A» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde for produktkategori A til å omfatte Usbekistan, for produktkategori A og D til å omfatte Aserbajdsjan, 

Hviterussland, Egypt, Elfenbenskysten, Kirgisistan, Marokko, Turkmenistan og De forente arabiske emirater, for 

produktkategori B og C til å omfatte Costa Rica og for produktkategori A, B, C og D til å omfatte Belize, Brasil, 

Colombia, Den dominikanske republikk, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador. 

19) Kommisjonen har mottatt en anmodning fra «Oregon Tilth» om å trekke tilbake anerkjennelsen for Kina. 

20) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organic Control System» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

geografiske virkeområde for produktkategori A, D og E til å omfatte Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia. 

21) Kommisjonen har mottatt en anmodning fra «ORSER» om å trekke tilbake anerkjennelsen for Nepal. 

22) «Soil Association Certification Limited» har informert Kommisjonen om adresseendring. 

  

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

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

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 
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23) Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

24) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II 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 10. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I posten for Australia skal nr. 4 lyde: 

«4. Vedkommende myndighet: Department of Agriculture and Water Resources, 

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic». 

2) I nr. 5 i posten for Canada gjøres følgende endringer: 

a) Radene for kodenummer CA-ORG-011 og CA-ORG-021 skal lyde: 

«CA-ORG-011 Oregon Tilth Incorporated (OTCO) http://www.tilth.org 

CA-ORG-021 TransCanada Organic Certification 

Services (TCO Cert) 

http://www.tcocert.ca/contacts/». 

b) Raden for kodenummer CA-ORG-012 utgår. 

3) I posten for India skal nr. 4 lyde: 

«4. Vedkommende myndighet: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, 

http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp». 

4) I posten for Japan utgår radene for JP-BIO-019 og JP-BIO-33. 

5) I posten for New Zealand skal nr. 5 lyde: 

«5. Kontrollorganer: 

NZ-BIO-001 Ministry for Primary Industries (MPI) http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/ 

NZ-BIO-002 AsureQuality Limited https://www.asurequality.com 

NZ-BIO-003 BioGro New Zealand Limited https://www.biogro.co.nz». 

6) I nr. 5 i posten for Republikken Korea gjøres følgende endringer: 

a) Radene for kodenummer KR-ORG-017 og KR-ORG-020 skal lyde: 

«KR-ORG-017 Jeonnam bioindustry foundation www.jbf.kr 

KR-ORG-020 Green Environmentally-Friendly certifica-

tion center 

http://cafe.naver.com/greenorganic6279». 

b) Raden for kodenummer KR-ORG-018 utgår. 

7) I nr. 5 i posten for Sveits skal raden for kodenummer CH-BIO-004 lyde: 

«CH-BIO-004 Ecocert IMOswiss AG http://www.ecocert-imo.ch». 
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VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 3 i posten for «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda» tilføyes følgende rader i kodenum-

merrekkefølge: 

«EG-BIO-172 Egypt x — — x — — 

GN-BIO-172 Guinea x — — x — — 

MZ-BIO-172 Mosambik x — — x — —». 

2) I nr. 3 i posten for «Albinspekt» tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«AM-BIO-139 Armenia x x — x — — 

BA-BIO-139 Bosnia-Hercegovina x x — x — — 

IR-BIO-139 Iran — x — — — — 

KZ-BIO-139 Kasakhstan — x — — — — 

MD-BIO-139 Moldova — x — — — — 

ME-BIO-139 Montenegro x x — x — — 

MK-BIO-139 Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

x x — x — — 

RS-BIO-139 Serbia x x — x — — 

TR-BIO-139 Tyrkia — x — — — — 

UA-BIO-139 Ukraina — x — — — —». 

3) I nr. 3 i posten for «Bioagricert S.r.l.» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

«KZ-BIO-132 Kasakhstan x — — x x — 

PH-BIO-132 Filippinene x — — x — —». 

b) I raden for Fransk Polynesia settes et kryss i kolonne B. 

4) I nr. 3 i posten for «Bio.inspecta AG» tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«DZ-BIO-161 Algerie x — — x — — 

KH-BIO-161 Kambodsja x — — x — — 

TD-BIO-161 Tsjad x — — x — — 

TN-BIO-161 Tunisia x — — x — —». 

5) Posten for «Bolicert Ltd» utgår. 

6) I nr. 3 i posten for «Ecocert SA» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

«LB-BIO-154 Libanon x — — x — —». 
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b) I raden for Haiti, Moldova og Tanzania settes et kryss i kolonne B. 

c) I radene for Chile, Kina, Ecuador, Hongkong, Honduras, India, Japan, Republikken Korea, Marokko, Monaco, 

Madagaskar, Mosambik, Peru, Thailand, Tunisia, Tyrkia og Vietnam slettes krysset i kolonne C. 

d) I raden for Sri Lanka settes et kryss i kolonne E. 

e) I raden for Kenya settes et kryss i kolonne F. 

f) Radene for Brunei og De forente stater utgår. 

7) I nr. 3 i posten for «Ekoagros» utgår raden for Ukraina. 

8) I nr. 3 i posten for «IBD Certificações Ltda» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

«RU-BIO-122 Russland x — — x x —». 

b) I raden for Brasil slettes krysset i kolonne C. 

9) I posten for «Letis SA» gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Adresse: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina». 

b) I nr. 3 tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«AZ-BIO-135 Aserbajdsjan x — — x — — 

BY-BIO-135 Hviterussland x — — x — — 

BZ-BIO-135 Belize x x x x — — 

BR-BIO-135 Brasil x x x x — — 

CI-BIO-135 Elfenbenskysten x — — x — — 

CO-BIO-135 Colombia x x x x — — 

CR-BIO-135 Costa Rica — x x — — — 

DO-BIO-135 Den dominikanske republikk x x x x — — 

EG-BIO-135 Egypt x — — x — — 

GT-BIO-135 Guatemala x x x x — — 

HN-BIO-135 Honduras x x x x — — 

KG-BIO-135 Kirgisistan x — — x — — 

MA-BIO-135 Marokko x — — x — — 

PA-BIO-135 Panama x x x x — — 

SV-BIO-135 El Salvador x x x x — — 

TM-BIO-135 Turkmenistan x — — x — — 

AE-BIO-135 De forente arabiske emirater x — — x — — 

VN-BIO-135 Usbekistan x — — — — —». 
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10) I nr. 3 i posten for «Oregon Tilth» utgår raden for Kina. 

11) I nr. 3 i posten for «Organic Control System» tilføyes følgende rad i kodenummerrekkefølge: 

«MK-BIO-162 Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

x — — x x —». 

12) I nr. 3 i posten for «ORSER» utgår raden for Nepal. 

13) I posten for «Soil Association Certification Limited» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, Det forente kongerike». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/2016 

av 18. desember 2018 

om tillatelse til å bringe avskallede korn av Digitaria exilis i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel 

fra en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 15 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. Tradisjonelle næringsmidler fra en tredjestat er et nytt næringsmiddel som definert i artikkel 3 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

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

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

3) I samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning som godkjenner at et 

tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat bringes i omsetning i Unionen. 

4) Selskapet Obà Food Srl. («søkeren») sendte 23. januar 2018 en melding til Kommisjonen om sin hensikt om å bringe 

avskallede korn av Digitaria exilis (Kippist) Stapf («Fonio») i omsetning i Unionen som et tradisjonelt næringsmiddel 

fra en tredjestat i henhold til artikkel 14 i forordning (EU) 2015/2283. Søkeren anmoder om at avskallede korn av 

Digitaria exilis (Kippist) Stapf skal kunne inntas som sådan eller som en næringsmiddelingrediens av befolkningen 

generelt. 

5) De dokumenterte opplysningene framlagt av søkeren viser at avskallede korn av Digitaria exilis (Kippist) Stapf har 

langvarig sikker bruk som næringsmiddel i vestafrikanske stater, særlig Guinea, Nigeria og Mali. 

6) I samsvar med artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 oversendte Kommisjonen 28. februar 2018 den gyldige 

meldingen til medlemsstatene og til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»). 

7) Verken medlemsstatene eller Myndigheten framsatte behørig begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendinger overfor 

Kommisjonen innen firemånedersfristen fastsatt i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 mot at avskallede korn 

av Digitaria exilis (Kippist) Stapf bringes i omsetning i Unionen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 19.12.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 327 av 11.12. 2015, s. 1. 

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

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

2020/EØS/7/16 
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8) Kommisjonen bør derfor tillate at avskallede korn av Digitaria exilis (Kippist) Stapf bringes i omsetning i Unionen og 

ajourføre EU-listen over nye næringsmidler. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Avskallede korn av Digitaria exilis (Kippist) Stapf som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen 

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

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

denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 18. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

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

«Avskallede korn av Digitaria exilis (Kippist) Stapf 

(Tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat) 

Ikke angitt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder det, 

skal være «Avskallede korn av hvit fonio 

(Digitaria exilis)».» 

 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

«Avskallede korn av Digitaria exilis (Kippist) Stapf 

(fonio) 

(Tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat) 

Beskrivelse/definisjon 

Det tradisjonelle næringsmiddelet er avskallede korn (klien er fjernet) av Digitaria exilis (Kippist) Stapf. 

Digitaria exilis (Kippist) Stapf er en ettårig urteaktig plante som tilhører Poaceae-familien. 

Typisk næringsinnhold i avskallede korn av fonio 

Karbohydrater: 76,1 g/100 g fonio 

Vann: 12,4 g/100 g fonio 

Protein: 6,9 g/100 g fonio 

Fett: 1,2 g/100 g fonio 

Fiber: 2,2 g/100 g fonio 

Aske: 1,2 g/100 g fonio 

Fytatinnhold: ≤ 2,1 mg/g» 

 



30.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 7/57 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/2017 

av 18. desember 2018 

om tillatelse til å bringe sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench i omsetning som et tradisjonelt 

næringsmiddel fra en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, 

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

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 15 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. Tradisjonelle næringsmidler fra en tredjestat er et nytt næringsmiddel som definert i artikkel 3 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

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

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

3) I samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning som godkjenner at et 

tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat bringes i omsetning i Unionen. Selskapet Sorghum Zrt. («søkeren») sendte 

5. april 2018 en melding til Kommisjonen om sin hensikt om å bringe sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench i 

omsetning i Unionen som et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat i henhold til artikkel 14 i forordning (EU) 

2015/2283. Søkeren anmoder om at sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench skal kunne inntas som sådan eller kunne 

brukes som en næringsmiddelingrediens av befolkningen generelt. 

4) De dokumenterte opplysningene framlagt av søkeren viser at sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench har langvarig 

sikker bruk som næringsmiddel i De forente stater. 

5) I samsvar med artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 oversendte Kommisjonen 30. april 2018 den gyldige 

meldingen til medlemsstatene og til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»). 

6) Verken medlemsstatene eller Myndigheten framsatte behørig begrunnede sikkerhetsrelaterte innvendinger overfor 

Kommisjonen innen firemånedersfristen fastsatt i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 mot at sirup av Sorghum 

bicolor (L.) Moench bringes i omsetning i Unionen. 

7) Kommisjonen bør derfor tillate at sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench bringes i omsetning i Unionen og ajourføre 

EU-listen over nye næringsmidler. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over 

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

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

denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 19.12.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 327 av 11.12. 2015, s. 1. 

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

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 
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Artikkel 2 

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

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 18. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

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

«Sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench 

(Tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat) 

Ikke angitt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder det, 

skal være «Sirup av Sorghum (Sorghum bicolor)».» 

 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

«Sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench. 

(Tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat) 

Beskrivelse/definisjon 

Det tradisjonelle næringsmiddelet er sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench (slekt: Sorghum, familie: Poaceae (alt. Gramineae)). 

Sirupen framstilles av stilker av S. bicolor etter anvendelse av produksjonsprosesser som knusing, ekstraksjon og inndamping, herunder 

varmebehandling for å oppnå en sirup på minst 74 °Brix. 

Opplysninger om sammensetningen av sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench 

Vann: 22,7 g/100 g 

Aske: 2,4 

Totalt sukkerinnhold: > 74,0 g/100 g» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/343 

av 28. februar 2019 

om unntak fra artikkel 1 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- 

og helsepåstander om næringsmidler med henblikk på bruk av visse generiske beskrivelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helse-

påstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 1 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 skal alle påstander om næringsmidler som angir, antyder eller gir inntrykk 

av at det er en sammenheng mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en av dets bestanddeler og helse, 

anses som en helsepåstand og må derfor være i samsvar med nevnte forordning. 

2) Artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 gir mulighet for unntak fra gjeldende regler i henhold til artikkel 1 nr. 3 

i nevnte forordning for generiske beskrivelser (betegnelser) som tradisjonelt er blitt brukt til å angi en egenskap ved en 

gruppe næringsmidler eller drikker, og som antyder en virkning for menneskers helse. 

3) Søknader om bruk av et uttrykk som generisk beskrivelse kan framlegges av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

til vedkommende nasjonale myndighet i en mottakermedlemsstat. 

4) I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 907/2013(2) om fastsettelse av regler for søknader om bruk av generiske 

beskrivelser (betegnelser) bør en gyldig søknad oversendes til Kommisjonen og samtlige medlemsstater, og medlems-

stater som berøres av søknaden, skal avgi sin uttalelse om søknaden til Kommisjonen. 

5) Etter å ha mottatt en gyldig søknad og uttalelsene fra berørte medlemsstater kan Kommisjonen innlede framgangsmåten 

for godkjenning av den generiske beskrivelsen i henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

6) Vedkommende østerrikske myndighet oversendte 13. april 2015 en søknad til Kommisjonen fra sammenslutningen av 

østerrikske næringsmiddelprodusenter, inngitt i henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, om bruk av 

uttrykkene «Hustenbonbon» og «Hustenstopper» som generiske beskrivelser i Østerrike. 

7) Vedkommende østerrikske myndighet oversendte 13. april 2015 en søknad til Kommisjonen fra Drapal GmbH, inngitt i 

henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, om bruk av uttrykket «Hustenzuckerl» som generisk 

beskrivelse i Østerrike.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 1.3.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 907/2013 av 20. september 2013 om fastsettelse av regler for søknader om bruk av generiske beskrivelser 

(betegnelser) (EUT L 251 av 21.9.2013, s. 7). 
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8) Vedkommende tyske myndighet oversendte 19. mai 2015 en søknad til Kommisjonen fra sammenslutningen av tyske 

sukkervareprodusenter, inngitt i henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, om bruk av uttrykket 

«Brust-Caramellen» som generiske beskrivelser i Tyskland og Østerrike. 

9) Vedkommende tyske myndighet oversendte 29. mai 2015 en søknad til Kommisjonen fra SOLDAN Holding + Bonbon-

spezialitäten GmbH og sammenslutningen av tyske sukkervareprodusenter, inngitt i henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, om bruk av uttrykket «Hustenmischung» som generisk beskrivelse i Tyskland. 

10) Vedkommende tyske myndighet oversendte 8. juni 2015 en søknad til Kommisjonen fra SOLDAN Holding  

+ Bonbonspezialitäten GmbH, inngitt i henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, om bruk av uttrykket 

«Hustenperle» som generisk beskrivelse i Tyskland. 

11) Vedkommende tyske myndighet oversendte 18. juni 2015 to søknader til Kommisjonen fra SOLDAN Holding  

+ Bonbonspezialitäten GmbH og sammenslutningen av tyske sukkervareprodusenter, inngitt i henhold til artikkel 1 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, om bruk av uttrykkene «Halsbonbon» og «keelpastille» som generiske beskrivelser i 

Tyskland («Halsbonbon») og i Nederland («keelpastille»). 

12) Vedkommende tyske myndighet oversendte 18. november 2015 tre søknader til Kommisjonen fra SOLDAN Holding  

+ Bonbonspezialitäten GmbH, Josef Mack GmbH & Co. KG og sammenslutningen av tyske sukkervareprodusenter, inngitt 

i henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, om bruk av uttrykkene «Hustenbonbon», «hoestbonbon», 

«rebucados para a tosse» og «cough drops» som generiske beskrivelser i Tyskland og Østerrike («Hustenbonbon»), i 

Nederland («hoestbonbon»), i Portugal («rebucados para a tosse») og i Det forente kongerike («cough drops»). 

13) Vedkommende østerrikske og tyske myndigheter oversendte søknadene til alle øvrige medlemsstater. Vedkommende 

myndigheter i de berørte medlemsstatene avga sine uttalelser til Kommisjonen om søknadene. 

14) Uttrykkene «Hustenbonbon», «Hustenstopper», «Hustenzuckerl», «Brust-Caramellen», «Hustenmischung», «Hustenperle», 

«Halsbonbon», «keelpastille», «hoestbonbon», «rebuçados para a tosse» og «cough drops» faller inn under virkeområdet 

for forordning (EF) nr. 1924/2006, fordi de kan antyde at det er en sammenheng mellom næringsmidler som er merket med 

slike uttrykk, og helse. 

15) Det er imidlertid framlagt dokumentasjon for at disse uttrykkene tradisjonelt er brukt i Tyskland og i Østerrike 

(«Hustenbonbon», «Brust-Caramellen»), i Tyskland («Halsbonbon», «Hustenmischung» og «Hustenperle»), i Østerrike 

(«Hustenstopper» og «Hustenzuckerl»), i Nederland («keelpastille» og «hoestbonbon»), i Portugal («rebuçados para a 

tosse») og i Det forente kongerike («cough drops»), i henhold til artikkel 1 nr. 4 i nevnte forordning, som generiske 

beskrivelser for å beskrive en gruppe av søtsaker som er basert på sukker, samt sukkerfrie varianter og varianter med 

redusert kaloriinnhold som er basert på søtstoffer (polyoler og/eller svært sterke søtstoffer), som inneholder ekstrakter 

av urter, frukt eller andre plantematerialer som mentol, honning eller malt. 

16) Særlig er uttrykkene «Hustenbonbon», «Brust-Caramellen», «Halsbonbon», «Hustenmischung», «Hustenperle», «Husten-

stopper», «Hustenzuckerl», «keelpastille», «hoestbonbon», «rebuçados para a tosse» og «cough drops» ikke blitt brukt i 

verken Tyskland, Østerrike, Nederland, Portugal eller Det forente kongerike med sikte på å angi at denne gruppen 

næringsmidler har en helsevirkning, og forstås heller ikke av gjennomsnittsforbrukeren som en påstand om en 

helsevirkning for denne næringsmiddelgruppen. 

17) Det bør derfor gis unntak fra forordning (EF) nr. 1924/2006 når det gjelder bruk av de generiske beskrivelsene 

«Hustenbonbon» og «Brust-Caramellen» i Tyskland og Østerrike, «Halsbonbon», «Hustenmischung» og «Hustenperle» 

i Tyskland, «Hustenstopper» og «Hustenzuckerl» i Østerrike, «keelpastille» og «hoestbonbon» i Nederland, «rebuçados 

para a tosse» i Portugal og «cough drops» i Det forente kongerike når de brukes i de respektive medlemsstater om 

søtsaker som er basert på sukker, samt sukkerfrie varianter og varianter med redusert kaloriinnhold som er basert på 

søtstoffer (polyoler og/eller svært sterke søtstoffer), som inneholder ekstrakter av urter, frukt eller andre plante-

materialer, honning eller malt. 

18) Vedkommende finske myndighet oversendte 12. januar 2017 en søknad til Kommisjonen fra sammenslutningen av 

finske næringsmiddelprodusenter, inngitt i henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, om bruk av 

uttrykket «kurkkupastilli/halspastill» som generisk beskrivelse i Finland. 

19) Vedkommende finske myndighet oversendte søknaden til alle øvrige medlemsstater, og den avga også sin uttalelse til 

Kommisjonen om søknaden.  
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20) Uttrykket «kurkkupastilli/halspastill» faller inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 1924/2006, fordi det kan 

antyde at det er en sammenheng mellom næringsmidler som er merket med dette uttrykket, og helse. Det er imidlertid 

framlagt dokumentasjon for at dette uttrykket tradisjonelt er brukt i Finland, i henhold til artikkel 1 nr. 4 i nevnte 

forordning, som en generisk beskrivelse for å beskrive en gruppe av søtsaker som er basert på sukker, samt sukkerfrie 

varianter og varianter med redusert kaloriinnhold som er basert på søtstoffer (polyoler og/eller svært sterke søtstoffer). 

21) Særlig er uttrykket «kurkkupastilli/halspastill» ikke blitt brukt i Finland med sikte på å angi at denne gruppen 

næringsmidler har en helsevirkning, og forstås heller ikke av gjennomsnittsforbrukeren som en påstand om en 

helsevirkning for denne næringsmiddelgruppen. 

22) Det bør derfor gis unntak fra forordning (EF) nr. 1924/2006 når det gjelder bruk av den generiske beskrivelsen 

«kurkkupastilli/halspastill» når den brukes i Finland om harde søtsaker som er basert på sukker, samt sukkerfrie 

varianter og varianter med redusert kaloriinnhold som er basert på søtstoffer (polyoler og/eller svært sterke søtstoffer). 

23) Vedkommende østerrikske myndighet oversendte 13. april 2015 en søknad til Kommisjonen fra Drapal GmbH, inngitt i 

henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, om bruk av uttrykket «Hustensirup» som generisk 

beskrivelse i Østerrike. 

24) Vedkommende østerrikske myndighet oversendte søknaden til alle øvrige medlemsstater, og den avga også sin uttalelse 

til Kommisjonen om søknaden. 

25) Uttrykket «Hustensirup» faller inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 1924/2006, fordi det kan antyde at det er 

en sammenheng mellom næringsmidler som er merket med dette uttrykket, og helse. Det er imidlertid framlagt 

dokumentasjon for at dette uttrykket tradisjonelt er brukt i Østerrike, i henhold til artikkel 1 nr. 4 i nevnte forordning, 

som en generisk beskrivelse for å beskrive en gruppe av sukkervarer framstilt av sukkerløsninger, stivelsessirup, 

invertsukker og/eller honning med tilsetning av plantebestanddeler. «Hustensirup» viser til en produktgruppe i 

sirupform. 

26) Særlig er uttrykket «Hustensirup» ikke blitt brukt med sikte på å angi at denne gruppen næringsmidler har en helsevirkning, 

og forstås heller ikke av gjennomsnittsforbrukeren som en påstand om en helsevirkning for denne næringsmiddelgruppen i 

Østerrike. 

27) Det bør derfor gis unntak fra forordning (EF) nr. 1924/2006 når det gjelder bruk av den generiske beskrivelsen 

«Hustensirup» når den brukes i Østerrike om sukkervarer framstilt av sukkerløsninger, stivelsessirup, invertsukker 

og/eller honning med tilsetning av plantebestanddeler i sirupform. 

28) Sukker beregnet på konsum er definert i punkt A i vedlegget til rådsdirektiv 2001/111/EF(3). For å sikre rettssikkerhet 

bør disse definisjonene også gjelde i denne forordning. 

29) Vedkommende myndighet i Det forente kongerike oversendte 2. april 2015 en søknad til Kommisjonen fra British Soft 

Drinks Association, inngitt i henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, om bruk av uttrykket «tonic» 

(på engelsk) som del av den beskrivende betegnelsen på en drikk i form av «tonic water», «Indian tonic water» eller 

«quinine tonic water», og som i de samme beskrivende betegnelsene erstattes med «tonique» (på fransk), «tónico» eller 

«tonica» (på italiensk, spansk og portugisisk), «τονωτικό» eller «tonotiko» (på gresk), «tonik» (på kroatisk, tsjekkisk, 

ungarsk, polsk, slovakisk og slovensk), «тоник» (på bulgarsk), som generisk beskrivelse i alle medlemsstater unntatt i 

Romania. 

30) Vedkommende rumenske myndighet oversendte 30. september 2015 en søknad til Kommisjonen fra sammenslutningen 

av rumenske leskedrikkprodusenter, inngitt i henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, om bruk av 

uttrykket «tonic» (på engelsk) som del av den beskrivende betegnelsen på en drikk i form av «tonic water», «Indian 

tonic water» eller «quinine tonic water», og som i de samme beskrivende betegnelsene erstattes med «tónico», «tonică» 

eller «tonica» (på rumensk), som generisk beskrivelse i Romania. 

31) Vedkommende myndigheter i Det forente kongerike og Romania oversendte søknadene til alle øvrige medlemsstater, og 

medlemsstatene har avgitt sine uttalelser til Kommisjonen om søknadene. 

32) Vedkommende greske myndighet anser at uttrykket «τονωτικό» og «tonotiko» («τονωτικό» med latinske bokstaver) er 

helsepåstander i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006. Vedkommende greske myndighet anser videre at uttrykket 

«tonic» tradisjonelt benyttes som del av den vanlige betegnelsen på alkoholfrie drikker som inneholder kinin i Hellas.  

  

(3) Rådsdirektiv 2001/111/EF av 20. desember 2001 om visse typer sukker beregnet på konsum (EFT L 10 av 12.1.2002, s. 53). 
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33) Vedkommende tyske myndighet og vedkommende østerrikske myndighet anser at uttrykket «tonic» brukt som del av 

«tonic water», «Indian tonic water» eller «quinine tonic water» er del av den vanlige betegnelsen på drikken og derfor 

ikke omfattes av virkeområdet for forordning (EF) nr. 1924/2006. 

34) Vedkommende franske myndighet anser at uttrykket «tonique» ikke brukes for å beskrive en alkoholfri kullsyreholdig 

drikk som inneholder bitterstoffet kinin. 

35) Visse vedkommende myndigheter anser at når uttrykket «tonic» (på engelsk) erstattes med «tonik» på kroatisk, ungarsk, 

polsk og slovensk, dreier det seg i de respektive medlemsstatene ikke om en helsepåstand i henhold til forordning (EF) 

nr. 1924/2006, og etter deres syn faller derfor disse uttrykkene utenfor virkeområdet for forordningen. 

36) Uttrykket «tonic» og dets tilsvarende språklige former, dvs. «tonik», «tónico», «tónica» og «tonică», faller inn under 

virkeområdet for forordning (EF) nr. 1924/2006 når de brukes som del av den beskrivende betegnelsen på en drikk, 

fordi de kan antyde en sammenheng mellom næringsmiddelet som er merket med dette uttrykket, og helse. Det er 

imidlertid framlagt dokumentasjon for at disse uttrykkene er brukt tradisjonelt, i henhold til artikkel 1 nr. 4 i nevnte 

forordning, som generiske beskrivelser for å beskrive en gruppe drikker, dvs. alkoholfrie kullsyreholdige drikker som 

inneholder bitterstoffet kinin i form av aromaene FL 14.011, FL 14.152 eller FL 14.155 i henhold til EU-listen over 

aromaer fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008(4) om aromaer og visse næringsmiddel-

ingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler. 

37) Særlig er uttrykket «tonic» og dets tilsvarende språklige former, dvs. «tonik», «tónico», «tónica» og «tonică», når de 

brukes som del av den beskrivende betegnelsen på en drikk, ikke blitt brukt med sikte på å angi en helsevirkning i denne 

gruppen drikker, og forstås heller ikke av gjennomsnittsforbrukeren som en påstand om en helsevirkning for denne 

gruppen drikker. 

38) Det bør derfor gis unntak fra forordning (EF) nr. 1924/2006 når det gjelder bruk av den generiske beskrivelsen «tonic» 

(på engelsk) når den brukes som del av den beskrivende betegnelsen på en alkoholfri kullsyreholdig drikk som 

inneholder bitterstoffet kinin i form av aromaene FL 14.011, FL 14.152 eller FL 14.155 i henhold til EU-listen over 

aromaer som fastsatt i forordning (EF) nr. 1334/2008. Uttrykket «tonic» (på engelsk) kan i den beskrivende betegnelsen 

erstattes med «тоник» (på bulgarsk), «tonik» (på tsjekkisk og slovakisk), «tónica» (på spansk og portugisisk) «tonica» 

(på italiensk) eller «tonică» (på rumensk). 

39) Vedkommende italienske myndighet oversendte 23. april 2015 en søknad til Kommisjonen fra Monviso SpA, inngitt i 

henhold til artikkel 1 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, om bruk av uttrykket «biscotto salute» som generisk 

beskrivelse i Italia og Malta. 

40) Vedkommende italienske myndighet oversendte søknaden til alle øvrige medlemsstater, og de berørte medlemsstatene 

avga sin uttalelse til Kommisjonen om søknaden. 

41) Uttrykket «biscotto salute» faller inn under virkeområdet for forordning (EF) nr. 1924/2006, fordi det kan antyde at det 

er en sammenheng mellom et næringsmiddel som er merket med dette uttrykket, og helse. Det er imidlertid framlagt 

dokumentasjon for at dette uttrykket er brukt tradisjonelt i Italia, i henhold til artikkel 1 nr. 4 i nevnte forordning, som en 

generisk beskrivelse for å beskrive en gruppe bakervarer av skonroktypen. 

42) Særlig er uttrykket «biscotto salute» ikke blitt brukt med sikte på å angi at denne gruppen næringsmidler har en 

helsevirkning, og forstås heller ikke av gjennomsnittsforbrukeren som en påstand om en helsevirkning for denne 

næringsmiddelgruppen i Italia. 

43) Malta anga at uttrykket «biscotto salute» ikke ble brukt for å beskrive bakervarer av skonroktypen på det maltesiske 

markedet. 

44) Det bør derfor gis unntak fra forordning (EF) nr. 1924/2006 når det gjelder bruk av den generiske beskrivelsen «biscotto 

salute» når den brukes i Italia om bakervarer av skonroktypen. 

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

fôr. 

  

(4) 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 (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De generiske beskrivelsene oppført i vedlegget til denne forordning er unntatt fra anvendelsen av artikkel 1 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

I denne forordning får definisjonene av sukker beregnet på konsum fastsatt i punkt A i vedlegget til rådsdirektiv 2001/111/EF 

anvendelse. 

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 28. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Gruppe næringsmidler Generisk beskrivelse 
Medlemsstater der unntaket 

gjelder 

Harde og myke søtsaker som er basert på sukker, 

samt sukkerfrie varianter og varianter med 

redusert kaloriinnhold som er basert på søtstoffer 

(polyoler og/eller svært sterke søtstoffer), som 

inneholder ekstrakter av urter, frukt eller andre 

plantematerialer, honning eller malt 

Brust-Caramellen Hustenbonbon Tyskland, Østerrike 

Halsbonbon, 

Hustenmischung, 

Hustenperle 

Tyskland 

Hustenstopper, 

Hustenzuckerl 

Østerrike 

Cough drops Det forente kongerike 

Hoestbonbon, 

Keelpastille 

Nederland 

Rebuçados para a tosse Portugal 

Harde søtsaker som er basert på sukker, samt 

sukkerfrie varianter og varianter med redusert 

kaloriinnhold som er basert på søtstoffer (polyoler 

og/eller svært sterke søtstoffer) 

Kurkkupastilli/ Halspastill Finland 

Sukkervarer framstilt av sukkerløsninger, stivel-

sessirup, invertsukker og/eller honning med til-

setning av plantebestanddeler i sirupform 

Hustensirup Østerrike 

Alkoholfri kullsyreholdig drikk som inneholder 

bitterstoffet kinin i form av aromaene FL 14.011, 

FL 14.152 eller FL 14.155 i henhold til EU-listen 

over aromaer som fastsatt i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1334/2008 

Følgende uttrykk, brukt som del av den beskri-

vende betegnelsen på drikken: 

«tonic» (på engelsk), erstattet med «Tоник» (på 

bulgarsk), 

«tonik» (på tsjekkisk og slovakisk), 

«tónica» (på spansk og portugisisk), 

«tonica» (på italiensk), 

«tonică» (på rumensk) 

Alle medlemsstater 

Bakervarer av skonroktypen Biscotto salute Italia 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/729 

av 26. februar 2018 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 

med hensyn til oppføring av visse utgangsstoffer for narkotika på listen over listeførte stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 av 11. februar 2004 om utgangsstoffer for 

narkotika(1), særlig artikkel 15, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 111/2005 av 22. desember 2004 om fastsettelse av regler for overvåking av handel 

med utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater(2), særlig artikkel 30a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Både vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 og vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005 inneholder en liste over 

listeførte stoffer som er underlagt en rekke harmoniserte kontroll- og overvåkingstiltak fastsatt i nevnte forordninger. 

2) Ved De forente nasjoners narkotikakommisjons vedtak 60/12/EF og 60/13/EF, som ble gjort på narkotikakommisjonens 

60. møte 16. mars 2017, ble 4-anilino-N-fenetylpiperidin (ANPP) og N-fenetyl-4-piperidon (NPP) tilføyd i tabell I i De 

forente nasjoners konvensjon vedrørende ulovlig handel med narkotika og psykotropiske stoffer av 19. desember 

1988(3) (heretter kalt «FN-konvensjonen av 1988»). 

3) Formålet med forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 er å gjennomføre i artikkel 12 i FN-

konvensjonen av 1988 i Unionen. ANPP og NPP bør derfor tilføyes i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005. 

4) De listeførte stoffene som er oppført i nevnte vedlegg, er inndelt i kategorier som omfattes av forskjellige tiltak, med 

henblikk på å oppnå en rimelig balanse mellom den trusselen som hvert stoff utgjør, og den byrden som påføres den 

lovlige handelen. De strengeste kontroll- og overvåkingstiltakene gjelder for stoffer i kategori 1. Stoffer i kategori 1 må 

for eksempel lagres i sikrede lokaler, og alle aktører som håndterer disse stoffene, må ha en lisens. 

5) ANPP er et umiddelbart utgangsstoff for fentanyl og acetylfentanyl. NPP kan enten brukes som utgangsmateriale for 

ANPP, som deretter kan syntetiseres til fentanyl, eller det kan være et direkte utgangsstoff for en rekke fentanyl-

analoger. Med andre ord kan begge stoffene lett omdannes til fentanyl eller fentanylanaloger. 

6) Feilbruk og misbruk av fentanyl og fentanylanaloger forårsaker alvorlige sosiale problemer og folkehelseproblemer 

(særlig et økende antall overdosedødsfall) i visse regioner i Unionen. Det er tegn på at det foregår omfattende ulovlig 

produksjon av fentanyl på grunnlag av ANPP og NPP i Unionen. For å løse dette problemet bør det innføres 

importkontroll på ANPP og NPP. 

7) Lovlig produksjon av, handel med og bruk av ANPP og NPP forekommer bare i begrenset omfang i Unionen. 

Listeføring av disse stoffene i kategori 1 vil derfor bare medføre en begrenset ekstra administrativ byrde for markeds-

deltakere og vedkommende myndigheter i Unionen. Dessuten har samråd med alle markedsdeltakere og medlemsstater 

vist at det er en klar preferanse for at begge stoffene registreres i kategori 1 i forordningene. 

8) I lys av vurderingene i betraktning 5, 6 og 7 bør ANPP og NPP listeføres som stoffer i kategori 1 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 273/2004 og i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 18.5.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 47 av 18.2.2004, s. 1. 

(2) EUT L 22 av 26.1.2005, s. 1. 

(3) EFT L 326 av 24.11.1990, s. 57. 
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9) Forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 bør derfor endres. 

10) Ettersom det forekommer en viss lovlig produksjon av, handel med og bruk av ANPP og NPP i Unionen, bør markeds-

deltakere og vedkommende myndigheter gis tilstrekkelig tid til å tilpasse seg endringene som innføres ved denne 

forordning. 

11) Ved forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 i fellesskap gjennomføres visse bestemmelser i FN-

konvensjonen av 1988. På bakgrunn av den nære innholdsmessige forbindelsen mellom de to forordningene er det 

berettiget å vedta endringene i form av én delegert rettsakt. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 273/2004 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004, i tabellen over listeførte stoffer i kategori 1, innsettes følgende poster på listen over 

stoffer på riktig sted i henhold til KN-kode: 

Stoff KN-betegnelse (dersom forskjellig) KN-kode CAS-nr. 

«4-anilin-N-fenetylpiperidin (ANPP)  2933 39 99 21409-26-7 

N-fenetyl-4-piperidon (NPP)  2933 39 99 39742-60-4» 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 111/2005 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005, i tabellen over listeførte stoffer i kategori 1, innsettes følgende poster på listen over 

stoffer på riktig sted i henhold til KN-kode: 

Stoff KN-betegnelse (dersom forskjellig) KN-kode CAS-nr. 

«4-anilin-N-fenetylpiperidin (ANPP)  2933 39 99 21409-26-7 

N-fenetyl-4-piperidon (NPP)  2933 39 99 39742-60-4» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 7. juli 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 26. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/227 

av 28. november 2018 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 med hensyn til visse kombinasjoner av aktivt stoff 

og produkttype som vedkommende myndighet i Det forente kongerike er utpekt som vurderende 

vedkommende myndighet for(*) 

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 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) inneholder en liste over kombinasjoner av aktivt 
stoff og produkttype som omfattes av vurderingsprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter (heretter 
kalt «vurderingsprogrammet»). 

2) Vedkommende myndighet i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (heretter kalt «Det forente kongerike») 
er vurderende vedkommende myndighet for flere kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som er oppført i vedlegg 
II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014. 

3) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike underretningen om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold 
til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union. Det forente kongerike vil derfor melde seg ut av Unionen  
30. mars 2019, og Unionens regelverk får ikke lenger anvendelse på og i Det forente kongerike. Det blir for tiden 
forhandlet om en utmeldingsavtale mellom Den europeiske union og Det forente kongerike som omfatter en 
«overgangsperiode». I henhold til utkastet til bestemmelser i utmeldingsavtalen inngått mellom EU og Det forente 
kongerike på forhandlernivå kan en vedkommende myndighet i Det forente kongerike ikke fungere som vurderende 
vedkommende myndighet for en kombinasjon av aktivt stoff og produkttype som omfattes av vurderingsprogrammet, i 
overgangsperioden. Dessuten er det ikke sikkert at utmeldingsavtalen, når den sluttføres, vil bli undertegnet og ratifisert 
av begge parter, og at dette skjer før 30. mars 2019. 

4) Med hensyn til kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som omfattes av vurderingsprogrammet, og som 
vedkommende myndighet i Det forente kongerike er utpekt som vurderende vedkommende myndighet for, er det derfor 
nødvendig å utpeke en ny vurderende vedkommende myndighet blant de vedkommende myndigheter i de resterende  
27 medlemsstater i Den europeiske union, EØS-statene eller Sveits, med virkning fra 30. mars 2019. 

5) Uansett hvilken fase vurderingen av søknaden befinner seg i, bør de medlemsstatene hvis vedkommende myndigheter er 
utpekt til å erstatte Det forente kongerikes myndighet, kunne kreve gebyrer for de tjenestene som ytes, i samsvar med 
artikkel 80 i forordning (EU) nr. 528/2012.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 8.2.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 167 av 27.6. 2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 
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6) Tatt i betraktning at vurderingsprogrammet må være fullført innen datoen angitt i artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 528/2012, bør det fastsettes passende frister for fullføring av vurderingene for de omfordelte søknadene om 

kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype. 

7) Delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel 6a skal lyde: 

«Artikkel 6a 

Søknader som vedkommende myndighet i Det forente kongerike var vurderende vedkommende myndighet for før  

30. mars 2019 

1. Denne artikkel får anvendelse på søknader som vedkommende myndighet i Det forente kongerike var vurderende 

vedkommende myndighet for før 30. mars 2019 med hensyn til post 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 

554, 571, 599, 609, 1045, 1046 og 1047 i vedlegg II. 

2. Vurderende vedkommende myndighet i en medlemsstat som har erstattet Det forente kongerikes vedkommende 

myndighet med hensyn til en søknad som er inngitt før 30. mars 2019, skal underrette deltakeren om de gebyrene som skal 

betales i henhold til artikkel 80 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012, innen 30. april 2019, og skal avslå søknaden dersom 

deltakeren ikke har betalt gebyrene innen en frist fastsatt av vurderende vedkommende myndighet. Den skal underrette 

deltakeren og Byrået om dette. 

3. Som unntak fra fristene fastsatt i artikkel 6 nr. 3 skal vurderingsrapporten og konklusjonene oversendes av vurderende 

vedkommende myndighet innen den seneste av følgende frister: 

a) 31. desember 2020. 

b) Fristen for å framlegge vurderingsrapporten i henhold til artikkel 6 nr. 3 bokstav b) fastsatt i vedlegg III.» 

2) Tabellen i vedlegg II erstattes med tabellen 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. 

Den får anvendelse fra 30. mars 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 28. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tabellen i vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 erstattes med følgende tabell: 

«Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

1 Formaldehyd DE 200-001-8 50-00-0  x x               x 

9 Bronopol ES 200-143-0 52-51-7  x    x   x  x x      x 

36 Etanol EL 200-578-6 64-17-5 x x  x               

37 Maursyre BE 200-579-1 64-18-6  x x x x x     x x       

1025 Permaursyre framstilt av maursyre 

og hydrogenperoksid 

BE    x x x x x     x x       

43 Salisylsyre NL 200-712-3 69-72-7  x x x               

52 Etylenoksid NO 200-849-9 75-21-8  x                 

69 Glykolsyre NL 201-180-5 79-14-1  x x x               

1026 Pereddiksyre framstilt av 

tetraacetyletylendiamin (TAED) 

og hydrogenperoksid 

AT    x                 

1027 Pereddiksyre framstilt av 1,3-

diacetyloksypropan-2-yl-acetat og 

hydrogenperoksid 

AT    x  x               

1028 Pereddiksyre framstilt av 

tetraacetyletylendiamin (TAED) 

og natriumperboratmonohydrat 

AT     x                
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«Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

1029 Pereddiksyre framstilt ved 

perhydrolyse av N-acetyl-

kaprolaktam med hydrogen-

peroksid i basisk miljø 

AT    x                 

71 L(+)-melkesyre DE 201-196-2 79-33-4      x             

79 (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-

heksahydro-2-isopropenyl-8,9-

dimetoksykromeno[3,4-b]furo[2,3-

h]kromen-6-on (rotenon) 

PL 201-501-9 83-79-4              x     

85 Triklorisocyanursyre DE 201-782-8 87-90-1  x x x x      x x       

92 2-fenylfenol ES 201-993-5 90-43-7       x  x x         

113 3-fenylpropen-2-al (kanelaldehyd) PL 203-213-9 104-55-2  x                 

117 Geraniol FR 203-377-1 106-24-1               x x   

122 Glyoksal FR 203-474-9 107-22-2  x x x               

133 2,4-heksadiensyre (sorbinsyre) DE 203-768-7 110-44-1      x             

154 Klorofen NO 204-385-8 120-32-1  x                 

171 2-fenoksyetanol IT 204-589-7 122-99-6 x x  x  x       x      

1072 Karbondioksid FR 204-696-9 124-38-9                x   

179 Karbondioksid framstilt av propan, 

butan eller en blanding av disse 

ved forbrenning 

FR                  x   
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«Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

180 Natriumdimetylarsenat 

(natriumkakodylat) 

PT 204-708-2 124-65-2               x    

185 Natriumtosylkloramid  

(kloramin T) 

ES 204-854-7 127-65-1  x x x x              

187 Kaliumdimetylditiokarbamat SE 204-875-1 128-03-0         x  x x       

188 Natriumdimetylditiokarbamat SE 204-876-7 128-04-1         x  x x       

195 Natrium-2-bifenylat ES 205-055-6 132-27-4    x  x x  x x   x      

206 Tiram BE 205-286-2 137-26-8         x          

210 Metamnatrium BE 205-293-0 137-42-8         x  x        

227 2-tiazol-4-yl-1H-benzoimidazol 

(tiabendazol) 

ES 205-725-8 148-79-8       x  x x         

235 Diuron DK 206-354-4 330-54-1       x   x         

239 Cyanamid DE 206-992-3 420-04-2   x            x    

253 Tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-

tiadiazin-2-tion (dazomet) 

BE 208-576-7 533-74-4      x      x       

283 Terbutryn SK 212-950-5 886-50-0       x  x x         

292 (1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-

diokso-2H-isoindol-2-yl)metyl-

(1R-trans)-2,2-dimetyl-3- 

(2-metylprop-1-enyl)syklopropan-

karboksylat (d-tetrametrin) 

DE 214-619-0 1166-46-7               x    
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medlemsstat 
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321 Monolinuron HU 217-129-5 1746-81-2  x                 

330 N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropan-1,3-diamin 

(diamin) 

PT 219-145-8 2372-82-9  x x x  x  x   x x x      

336 2,2′-ditio-bis[N-metylbenzamid] 

(DTBMA) 

PL 219-768-5 2527-58-4      x             

339 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) ES 220-120-9 2634-33-5  x    x   x  x x x      

341 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT) SI 220-239-6 2682-20-4      x             

346 Natriumdiklorisocyanuratdihydrat DE 220-767-7 51580-86-0  x x x x      x x       

345 Troclosennatrium DE 220-767-7 2893-78-9  x x x x      x x       

348 Mecetroniumetylsulfat (MES) PL 221-106-5 3006-10-8 x                  

359 Formaldehyd avgitt fra 

(etylendioksy)dimetanol 

(reaksjonsprodukter av 

etylenglykol og paraformaldehyd 

(EGForm)) 

PL 222-720-6 3586-55-8  x    x     x x x      

365 Pyridin-2-tiol-1-oksid, natriumsalt 

(natriumpyrition) 

SE 223-296-5 3811-73-2  x    x x  x x   x      

368 Metenamin-3-klorallylklorid 

(CTAC) 

PL 223-805-0 4080-31-3      x      x x      
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377 2,2',2''-(heksahydro-1,3,5-triazin-

1,3,5-triyl)trietanol (HHT) 

PL 225-208-0 4719-04-4      x     x x x      

382 Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis-

(hydroksymetyl)imidazo[4,5-

d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion 

(TMAD) 

ES 226-408-0 5395-50-6  x    x     x x x      

392 Metylenditiocyanat FR 228-652-3 6317-18-6            x       

393 1,3-bis(hydroksymetyl)-5,5-

dimetylimidazolidin-2,4-dion 

(DMDMH) 

PL 229-222-8 6440-58-0      x       x      

397 Didecyldimetylammoniumklorid 

(DDAC) 

IT 230-525-2 7173-51-5 x x x x  x    x x x       

401 Sølv SE 231-131-3 7440-22-4  x  x x      x        

1023 Sølv (som nanomateriale) SE 231-131-3 7440-22-4  x  x     x          

405 Svoveldioksid framstilt av svovel 

ved forbrenning 

DE      x               

424 Aktivt brom framstilt av 

natriumbromid og 

natriumhypokloritt 

NL    x         x x       

1030 Aktivt brom framstilt av 

natriumbromid og 

kalsiumhypokloritt 

NL    x         x x       

1031 Aktivt brom framstilt av 

natriumbromid og klor 

NL    x         x x       
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medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

1032 Aktivt brom framstilt av 

natriumbromid ved elektrolyse 

NL    x         x x       

1033 Aktivt brom framstilt av 

hypobromsyre, urea og bromurea 

NL             x x       

1034 Aktivt brom framstilt av 

natriumhypobromitt, N-brom-

sulfamat og sulfaminsyre 

NL             x        

1035 Aktivt brom framstilt av ozon og 

bromid av naturlig vann og 

natriumbromid 

NL    x                 

434 Tetrametrin DE 231-711-6 7696-12-0               x    

439 Hydrogenperoksid FI 231-765-0 7722-84-1           x x       

1036 Hydrogenperoksid avgitt fra 

natriumperkarbonat 

FI    x x  x              

444 7a-etyldihydro-1H,3H,5H-

oksazolo[3,4-c]oksazol (EDHO) 

PL 231-810-4 7747-35-5      x       x      

450 Sølvnitrat SE 231-853-9 7761-88-8 x                  

453 Dinatriumperoksodisulfat PT 231-892-1 7775-27-1    x               

432 Aktivt klor avgitt fra 

natriumhypokloritt 

IT             x x       
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Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

455 Aktivt klor avgitt fra 

kalsiumhypokloritt 

IT             x        

457 Aktivt klor avgitt fra klor IT             x        

458 Monokloramin framstilt av 

ammoniumsulfat og en klorkilde 

FR             x x       

1016 Sølvklorid SE 232-033-3 7783-90-6 x x    x x  x          

473 Pyretriner og pyretroider ES 232-319-8 8003-34-7               x x   

491 Klordioksid DE 233-162-8 10049-04-4  x x x x      x x       

1037 Klordioksid framstilt av 

natriumkloritt ved elektrolyse 

PT    x x x x      x x       

1038 Klordioksid framstilt av 

natriumkloritt ved syrning 

PT    x x x x      x x       

1039 Klordioksid framstilt av 

natriumkloritt ved oksidasjon 

PT    x x x x      x x       

1040 Klordioksid framstilt av 

natriumklorat og hydrogen-

peroksid i nærvær av en sterk syre 

PT    x   x      x x       
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medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

1041 Klordioksid framstilt av 

natriumklorid ved elektrolyse 

DE    x x x x      x x       

1042 Klordioksid framstilt av 

natriumkloritt, natriumbisulfat og 

saltsyre 

DE      x x              

1043 Klordioksid framstilt av 

natriumkloritt og natriumbisulfat 

DE    x x x x      x x       

1044 Klordioksid framstilt av 

natriumkloritt og natriumpersulfat 

DE    x x x x      x x       

494 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid 

(DBNPA) 

DK 233-539-7 10222-01-2  x  x  x     x x x      

501 Karbendazim DE 234-232-0 10605-21-7       x  x x         

1022 Dialuminiumkloridpentahydroksid NL 234-933-1 12042-91-0  x                 

515 Bromidaktivert kloramin (BAC) 

framstilt av forløperne 

ammoniumbromid og 

natriumhypokloritt 

SE             x x       

522 Sinkpyrition SE 236-671-3 13463-41-7  x    x x  x x       x  

524 Dodecylguanidinmonohydroklorid ES 237-030-0 13590-97-1      x     x        
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529 Aktivt brom framstilt av 

bromklorid 

NL             x        

531 (Benzyloksy)metanol AT 238-588-8 14548-60-8      x       x      

550 D-glukonsyre, forbindelse med 

N,N″-bis(4-klorfenyl)-3,12-

diimino-2,4,11,13-tetraazate-

tradekandiamidin (2:1) (CHDG) 

PT 242-354-0 18472-51-0 x x x                

554 p-[(dijodmetyl)sulfonyl]toluen CH 243-468-3 20018-09-1      x x  x x         

559 (Benzotiazol-2-yltio)metyltio-

cyanat (TCMTB) 

NO 244-445-0 21564-17-0         x   x       

562 2-metyl-4-okso-3-(prop-2-

ynyl)syklopent-2-en-1-yl-2,2-

dimetyl-3-(2-metylprop-1-

enyl)syklopropankarboksylat 

(pralletrin) 

EL 245-387-9 23031-36-9               x    

563 Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoat 

(kaliumsorbat) 

DE 246-376-1 24634-61-5      x             

566 Reaksjonsprodukter av 

paraformaldehyd og 2-hydroksy-

propylamin (forhold 1:1) (HPT) 

AT    x    x     x  x      

571 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT) FR 247-761-7 26530-20-1      x x  x x x  x      

577 Dimetyloktadekyl[3-(trimetoksysi-

lyl)propyl]ammoniumklorid 

ES 248-595-8 27668-52-6  x     x  x          
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588 Bromklor-5,5-dimetylimidazolidin-

2,4-dion (BCDMH) 

NL 251-171-5 32718-18-6  x         x x       

590 3-(4-isopropylfenyl)-1,1-

dimetylurea (isoproturon) 

DE 251-835-4 34123-59-6       x   x         

597 1-[2-(allyloksy)-2-(2,4-

diklorfenyl)etyl]-1H-imidazol 

(imazalil) 

DE 252-615-0 35554-44-0   x                

599 S-[(6-klor-2-oksooksazolo[4,5-

b]pyridin-3(2H)-yl)metyl] O,O-

dimetyltiofosfat (azametifos) 

IT 252-626-0 35575-96-3               x    

608 Dimetyltetradekyl[3-

(trimetoksysilyl)propyl]-

ammoniumklorid 

PL 255-451-8 41591-87-1         x          

1045 Sitroneukalyptusolje, hydratisert, 

syklisk 

CZ  1245629-80-4                x   

1046 Olje av Cymbopogon winterianus, 

fraksjonert, hydratisert, syklisk 

CZ Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

               x   

1047 Sitroneukalyptusolje og sitronellal, 

hydratisert, syklisk 

CZ Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

               x   

609 2-hydroksy-α,α,4-trimetylsy-

kloheksanmetanol 

CZ 255-953-7 42822-86-6                x   

619 3-jod-2-propynylbutylkarbamat 

(IPBC) 

DK 259-627-5 55406-53-6       x  x x         
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620 Tetrakis(hydroksymetyl)fosfonium

sulfat (2:1) (THPS) 

MT 259-709-0 55566-30-8      x     x x       

648 4,5-diklor-2-oktylisotiazol-3(2H)-

on (4,5-diklor-2-oktyl-2H-

isotiazol-3-on (DCOIT)) 

NO 264-843-8 64359-81-5       x  x x x        

656 Reaksjonsprodukter av 

paraformaldehyd og 2-hydroksy-

propylamin (forhold 3:2) (MBO) 

AT    x    x     x x x      

667 Alkyl(C12-18)dimetylbenzylam-

moniumklorid (ADBAC (C12-18)) 

IT 269-919-4 68391-01-5 x x x x      x x x      x 

671 Alkyl(C12-16)dimetylbenzylam-

moniumklorid (ADBAC/BKC 

(C12-C16)) 

IT 270-325-2 68424-85-1 x x x x      x x x      x 

673 Didecyldimetylammoniumklorid 

(DDAC (C8-10)) 

IT 270-331-5 68424-95-3 x x x x  x    x x x       

690 Kvaternære ammoniumforbin-

delser, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, 

salter med 1,2-benzisotiazol-

3(2H)-on-1,1-dioksid (1:1) 

(ADBAS) 

MT 273-545-7 68989-01-5  x  x               

691 Natrium-N-(hydroksy-

metyl)glysinat 

AT 274-357-8 70161-44-3      x             

692 Aminer, C10-16-alkyldimetyl,  

N-oksider 

PT 274-687-2 70592-80-2    x               
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693 Pentakalium-bis(peroksymono-

sulfat)bis(sulfat) (KPMS) 

SI 274-778-7 70693-62-8  x x x x              

939 Aktivt klor framstilt av 

natriumklorid ved elektrolyse 

SK    x x x x      x x       

1048 Aktivt klor avgitt fra hypoklorsyre SK    x x x x              

1049 Aktivt klor framstilt av 

natriumklorid og pentakalium-

bis(peroksymonosulfat)bis(sulfat) 

SI    x x x x              

1050 Aktivt klor framstilt av sjøvann 

(natriumklorid) ved elektrolyse 

FR             x        

1051 Aktivt klor framstilt av 

magnesiumkloridheksahydrat og 

kaliumklorid ved elektrolyse 

FR    x                 

1052 Aktivt klor framstilt av 

magnesiumkloridheksahydrat ved 

elektrolyse 

FR    x                 

1053 Aktivt klor framstilt av 

kaliumklorid ved elektrolyse 

DK    x  x               

1054 Aktivt klor framstilt av natrium- 

N-klorsulfamat 

SI      x       x x       
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1055 Aktivt klor framstilt av 

natriumklorid og pentakalium-

bis(peroksymonosulfat)bis(sulfat) 

og sulfaminsyre 

SI    x x                

1056 Aktivt klor framstilt av saltsyre 

ved elektrolyse 

SI    x  x x              

701 Dihydrogenbis[monoperoksyftalat-

(2-)-O1,OO1]magnesat(2-) 

(MMPP) 

PL 279-013-0 84665-66-7  x                 

1024 Margosaekstrakt fra kaldpresset 

olje av kjerner av Azadirachta 

indica, utvunnet med superkritisk 

karbondioksid 

DE                 x    

724 Alkyl(C12-C14)dimetylbenzylam-

moniumklorid (ADBAC (C12-C14)) 

IT 287-089-1 85409-22-9 x x x x      x x x      x 

725 Alkyl (C12-C14) dimetyl-

(etylbenzyl)ammoniumklorid 

(ADEBAC (C12-C14)) 

IT 287-090-7 85409-23-0 x x x x      x x x      x 

731 Chrysanthemum cinerariaefolium, 

ekstrakt 

ES 289-699-3 89997-63-7               x    
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1057 Chrysanthemum cinerariaefolium-

ekstrakt av åpne og modne 

blomster av Tanacetum 

cinerariifolium framstilt med 

hydrokarbonløsemiddel 

ES                 x x   

1058 Chrysanthemum cinerariaefolium-

ekstrakt av åpne og modne 

blomster av Tanacetum 

cinerariifolium framstilt med 

superkritisk karbondioksid 

ES                 x x   

744 Lavendel, Lavandula hybrida, 

ekstrakt / lavandinolje 

PT 294-470-6 91722-69-9                x   

779 Reaksjonsprodukter av 

glutaminsyre og N-(C12-C-14-

alkyl)propylendiamin 

(glukoprotamin) 

DE 403-950-8 164907-72-6  x  x               

785 6-(ftalimido)peroksyheksansyre 

(PAP) 

IT 410-850-8 128275-31-0 x x                 

791 2-butyl-benzo[d]isotiazol-3-on 

(BBIT) 

CZ 420-590-7 4299-07-4      x x  x x   x      

792 Klordioksid framstilt av 

tetraklordekaoksidkompleks 

(TCDO) ved syrning 

DE    x  x               

811 Sølvnatriumhydrogen-

zirkoniumfosfat 

SE 422-570-3 265647-11-8 x x  x   x  x          
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794 sec-butyl 2-(2-hydroksetyl)-

piperidin-1-karboksylat (icaridin) 

DK 423-210-8 119515-38-7                x   

797 cis-1-(3-klorallyl)-3,5,7-triaza-1-

azoniaadamantanklorid (cis-

CTAC) 

PL 426-020-3 51229-78-8      x       x      

813 Peroksyoktansyre FR  33734-57-5  x x x               

1014 Sølvzeolitt SE Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

 x  x x  x  x          

152 Reaksjonsprodukter av 5,5-

dimetylhydantoin, 5-etyl-5-

metylhydantoin med brom og klor 

(DCDMH) 

NL Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

          x        

459 Reaksjonsmasse av titandioksid og 

sølvklorid 

SE Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

x x    x x  x x x        

777 Reaksjonsprodukter av 5,5-

dimetylhydantoin, 5-etyl-5-

metylhydantoin med klor 

(DCEMH) 

NL Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

          x        

810 Sølvfosfatglass SE Ikke 

tilgjengelig 

308069-39-8  x     x  x          

824 Sølvsinkzeolitt SE Ikke 

tilgjengelig 

130328-20-0  x  x   x  x          

1013 Sølvkobberzeolitt SE Ikke 

tilgjengelig 

130328-19-7  x  x   x  x          
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1017 Sølv adsorbert på silisiumdioksid 

(som nanomateriale i form av et 

stabilt aggregat med primær-

partikler av nanostørrelse) 

SE Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

        x          

854 (RS)-3-allyl-2-metyl-4-

oksosyklopent-2-enyl-

(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-

metylprop-1-enyl)-syklopropan-

karboksylat (blanding av  

4 isomerer 1R-trans, 1R: 1R trans, 

1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) 

(d-alletrin) 

DE Plantevern-

middel 

231937-89-6               x    

855 (RS)-3-allyl-2-metyl-4-

oksosyklopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-

dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-

syklopropankarboksylat (blanding 

av 2 isomerer 1R-trans: 1R/S bare 

1:3) (esbiotrin) 

DE Plantevern-

middel 

260359-57-7               x    

843 4-brom-2-(4-klorfenyl)-1-

etoksymetyl-5-trifluormetylpyrrol-

3-karbonitril (klorfenapyr) 

PT Plantevern-

middel 

122453-73-0               x    

859 Polymer av N-metylmetanamin 

(EINECS 204-697-4 med 

(klormetyl)oksiran (EINECS 203-

439-8) / polymert kvaternært 

ammoniumklorid (PQ-polymer) 

HU Polymer 25988-97-0  x         x        



   

 

N
r. 7

/8
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
0

.1
.2

0
2
0
 

 

«Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

868 Polyheksametylenbiguanidhydrokl

orid med en tallgjennomsnittlig 

molekylvekt (Mn) på 1415 og en 

gjennomsnittlig polydispersitet 

(PDI) på 4,7 (PHMB(1415;4,7)) 

FR Polymer 32289-58-0 

og 1802181-

67-4 

  x      x  x        

869 Poly(oksy-1,2-etandiyl), α-[2-

(didecylmetylammonio)etyl]-  

ω-hydroksy-, propanat (salt)  

(bardap 26) 

IT Polymer 94667-33-1  x  x      x         

872 N-didecyl-N-dipolyetoksy-

ammoniumborat / didecylpoly-

oksetylammoniumborat (polymert 

betain) 

EL Polymer 214710-34-6        x           

1059 Oleoharpiks av Capsicum 

Ekstrakter og deres fysisk 

modifiserte derivater. Det er et 

produkt som kan inneholde 

harpikssyrer og deres estere, 

terpener og oksidasjons- eller 

polymerisasjonsprodukter av disse 

terpenene. (Capsicum frutescens, 

Solanaceae) 

BE Ikke 

tilgjengelig 

8023-77-6                x   

1060 Capsicum annuum, ekstrakt 

Ekstrakter og deres fysisk 

modifiserte derivater, for eksempel 

tinkturer, konkreter, absolutter, 

eteriske oljer, oleoharpikser, 

terpener, terpenfrie fraksjoner, 

destillater, rester osv., framstilt av 

Capsicum annuum, Solanaceae. 

BE 283-403-6 84625-29-6                x   
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«Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

1061 Reaksjonsmasse av (6E)-N-(4-

hydroksy-3-metoksy-2-metyl-

fenyl)-8-metylnon-6-enamid og  

N-(4-hydroksy-3-metoksy-2-

metylfenyl)-8-metylnonanamid 

BE Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

               x   

1062 D-fruktose AT 200-333-3 57-48-7                x   

1063 Honning AT  8028-66-8                x   

1064 Maltekstrakt 

Ekstrakter og deres fysisk 

modifiserte derivater, for eksempel 

tinkturer, konkreter, absolutter, 

eteriske oljer, oleoharpikser, 

terpener, terpenfrie fraksjoner, 

destillater, rester osv., framstilt av 

Hordeum, Gramineae. 

AT 232-310-9 8002-48-0                x   

1065 Eddik 

(næringsmiddelkvalitet med et 

innhold av høyst 10 % eddiksyre) 

AT Ikke 

tilgjengelig 

8028-52-2                x   

1066 Ost AT Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

               x   

1067 Eggpulver NL Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

               x   

1068 Saccharomyces cerevisiae NL Ikke 

tilgjengelig 

68876-77-7                x   
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«Post Stoffnavn 
Rapporterende 

medlemsstat 
EF-nummer CAS-nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 21 22 

1069 Konsentrert eplejuice NL Ikke 

tilgjengelig 

Ikke 

tilgjengelig 

               x   

1070 Appelsin, søt, ekstrakt 

Ekstrakter og deres fysisk 

modifiserte derivater, for eksempel 

tinkturer, konkreter, absolutter, 

eteriske oljer, oleoharpikser, 

terpener, terpenfrie fraksjoner, 

destillater, rester osv., framstilt av 

Citrus sinensis, Rutaceae. 

CH 232-433-8 8028-48-6                x   

1071 Hvitløkekstrakt 

Ekstrakter og deres fysisk 

modifiserte derivater, for eksempel 

tinkturer, konkreter, absolutter, 

eteriske oljer, oleoharpikser, 

terpener, terpenfrie fraksjoner, 

destillater, rester osv., framstilt av 

Allium sativum, Liliaceae. 

AT 232-371-1 8008-99-9                x»   
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/169 

av 16. november 2018 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i dielektrisk keramikk i 

visse kondensatorer(*) 

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) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder visse farlige stoffer som er oppført i vedlegg II til direktivet. Dette kravet får ikke anvendelse på 

bruksområdene oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) De ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU (kategori 1–11), er oppført 

i vedlegg I til nevnte direktiv. 

3) Bly er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. Bruk av bly i dielektrisk 

keramikk i kondensatorer for en merkespenning på 125 V vekselstrøm eller 250 V likestrøm eller høyere ble imidlertid 

unntatt fra begrensningen og er for tiden oppført i punkt 7(c)-II i vedlegg III til nevnte direktiv. Utløpsdatoen for dette 

unntaket var 21. juli 2016 for kategori 1–7 og 10. 

4) Kommisjonen mottok en søknad om fornyelse av dette unntaket før 21. januar 2015, i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i 

direktiv 2011/65/EU. Unntaket er gyldig inntil det er truffet beslutning om søknaden. 

5) Diskrete keramiske kondensatorer for en merkespenning på 125 V vekselstrøm eller 250 V likestrøm eller høyere har evne 

til å lagre og frigjøre elektriske ladninger (elektrostatisk kapasitans) og inngår i høyspenningskretser i en rekke typer 

elektrisk og elektronisk utstyr. De brukes i alle slags markeder og til alle slags bruksområder, for eksempel sosiale 

infrastruktursystemer, industriautomasjon, leting etter olje og mineraler, strømomforming, høyspentforsyning, 

telekommunikasjon og medisinsk utstyr. 

6) Blyets funksjon i dielektrisk keramikk er å oppnå en høy dielektrisk konstant ved høy driftsspenning, høy energilagrings-

kapasitet (også ved høye temperaturer), lav lekkasje ved høy spenning og høye temperaturer og lavt tap ved høy 

strømstyrke, høy frekvens og høye temperaturer. 

7) I visse keramiske kondensatorer er det fremdeles ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å erstatte eller fjerne bly, på 

grunn av mangel på pålitelige alternativer. Unntaket svekker ikke det helse- og miljøvernet som sikres ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2). Unntaket for bruk av bly i dielektrisk keramikk i 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2019, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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kondensatorer for en merkespenning på 125 V vekselstrøm eller 250 V likestrøm eller høyere bør derfor fornyes. Av 

hensyn til klarheten bør det tilføyes i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU at bruksområder som omfattes av punkt 7(c)-I og 

7(c)-IV, er utelukket fra punkt 7(c)-II. 

8) Ettersom det for de berørte bruksområdene ennå ikke finnes pålitelige alternativer på markedet, bør unntaket for 

kategori 1–7 og 10 fornyes for det maksimale tidsrommet på fem år, til 21. juli 2021. Med tanke på resultatene av det 

pågående arbeidet for å finne et pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets varighet får negativ innvirkning 

på innovasjonen. 

9) For andre kategorier enn 1–7 og 10 fortsetter det eksisterende unntaket å gjelde med de gyldighetstidene som er angitt i 

artikkel 5 nr. 2 annet ledd i direktiv 2011/65/EU. Av hensyn til klarheten bør utløpsdatoene oppføres i vedlegg III til 

nevnte direktiv. 

10) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

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

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 2020. 

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

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

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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 16. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III skal punkt 7(c)-II lyde: 

«7(c)-II Bly i dielektrisk keramikk i kondensa-

torer for en merkespenning på 125 V 

vekselstrøm eller 250 V likestrøm eller 

høyere 

Får ikke anvendelse på bruksområdene som omfattes av punkt 7(c)-I og 

7(c)-IV i dette vedlegg. 

Utløper 

— 21. juli 2021 for kategori 1–7 og 10, 

— 21. juli 2021 for annet utstyr i kategori 8 og 9 enn medisinsk utstyr til 

in vitro-diagnostikk og industrielle overvåkings- og kontroll-

instrumenter, 

— 21. juli 2023 for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i kategori 8, 

— 21. juli 2024 for industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter i 

kategori 9 og for kategori 11.» 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/170 

av 16. november 2018 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i PZT-baserte 

dielektriske keramikkmaterialer i visse kondensatorer(*) 

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) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder visse farlige stoffer som er oppført i vedlegg II til direktivet. Dette kravet får ikke anvendelse på 

bruksområdene oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) De ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU (kategori 1–11), er oppført 

i vedlegg I til nevnte direktiv. 

3) Bly er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. Bruk av bly i PZT-

baserte dielektriske keramiske materialer til kondensatorer som inngår i integrerte kretser eller diskrete halvledere, ble 

imidlertid unntatt fra begrensningen og står for tiden oppført i punkt 7(c)-IV i vedlegg III til nevnte direktiv. 

Utløpsdatoen for dette unntaket var 21. juli 2016. 

4) Kommisjonen mottok en søknad om fornyelse av dette unntaket før 21. januar 2015, i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i 

direktiv 2011/65/EU. Unntaket er gyldig inntil det er truffet beslutning om søknaden. 

5) Keramiske kondensatorer som inngår i integrerte kretser eller diskrete halvledere, bruker dielektriske keramikk-

materialer basert på PZT (bly-zirkonium-titanat). Blyholdig PZT-keramikk gir høy piezoelektrisk effekt, høy dielektrisk 

konstant, pyroelektrisk atferd og ferroelektriske egenskaper. 

6) På grunn av mangel på pålitelige alternativer er det fremdeles ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å fullt ut 

erstatte eller fjerne bly i slike kondensatorer. Unntaket svekker ikke det helse- og miljøvernet som sikres ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2). Unntaket for bruk av bly med PZT-baserte dielektriske 

keramiske materialer til kondensatorer som inngår i integrerte kretser eller i diskrete halvledere, bør derfor fornyes. 

7) Ettersom ingen pålitelige alternativer for de berørte bruksområdene er tilgjengelige på markedet i dag eller forventes å 

bli det i nær framtid, bør unntaket for kategori 1–7 og 10 fornyes for det maksimale tidsrommet på fem år, til  

21. juli 2021. Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne et pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig 

at unntakets varighet får negativ innvirkning på innovasjonen. 

8) For andre kategorier enn 1–7 og 10 fortsetter det eksisterende unntaket å gjelde med de gyldighetstidene som er angitt i 

artikkel 5 nr. 2 annet ledd i direktiv 2011/65/EU. Av hensyn til klarheten bør utløpsdatoene oppføres i vedlegg III til 

nevnte direktiv. 

9) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2019, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

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

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 2020. 

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

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

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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 16. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg III skal punkt 7(c)-IV lyde: 

«7(c)-IV Bly i PZT-baserte dielektriske keramiske 

materialer til kondensatorer som inngår i 

integrerte kretser eller i diskrete 

halvledere 

Utløper 

— 21. juli 2021 for kategori 1–7 og 10, 

— 21. juli 2021 for annet utstyr i kategori 8 og 9 enn medisinsk utstyr 

til in vitro-diagnostikk og industrielle overvåkings- og kontroll-

instrumenter, 

— 21. juli 2023 for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i kategori 8, 

— 21. juli 2024 for industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter i 

kategori 9 og for kategori 11.» 

 



30.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 7/95 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/171 

av 16. november 2018 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for kadmium og 

kadmiumforbindelser i elektriske kontakter(*) 

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) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder visse farlige stoffer som er oppført i vedlegg II til direktivet. Dette kravet får ikke anvendelse på 

bruksområdene oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) De ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU (kategori 1–11), er oppført 

i vedlegg I til nevnte direktiv. 

3) Kadmium er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. Bruk av kadmium 

og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter ble imidlertid unntatt fra begrensningen og står for tiden oppført under 

punkt 8(b) i vedlegg III til nevnte direktiv. Utløpsdatoen for dette unntaket var 21. juli 2016 for kategori 1–7 og 10. 

4) Kommisjonen mottok en søknad om fornyelse av dette unntaket før 21. januar 2015, i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i 

direktiv 2011/65/EU. Unntaket er gyldig inntil det er truffet beslutning om søknaden. 

5) Kadmiumholdige materialer til elektriske kontakter brukes i mange elektromekaniske innretninger som komponenter 

som periodevis kan føre strøm gjennom kontaktflater. Aktuelle innretninger er særlig strømbrytere til elektriske motorer, 

releer og kontaktorer, brytere for elektroverktøy, apparatbrytere, sikringer for bryterutstyr, strømforsyninger, tilstede-

værelses-/tidsforsinkelsessensorer og lyskontrollpaneler. 

6) Kadmium i elektriske kontakter gir viktige egenskaper som økt ytelse, bueslokking, høyere ledningsevne, mindre 

kontakterosjon og relativt lett produksjon sammenlignet med alternativene. 

7) For noen bruksområder som omfattes av gjeldende unntak, er det på grunn av mangel på pålitelige alternativer 

fremdeles ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å erstatte eller fjerne kadmium. Unntaket svekker ikke det 

helse- og miljøvernet som sikres ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2). Det bør derfor fornyes 

for disse bestemte bruksområdene. 

8) For alle andre bruksområder som for tiden omfattes av unntaket, er vilkårene for fornyelse ikke oppfylt. Unntaket for 

disse bruksområdene bør fortsette å gjelde i 12 måneder etter datoen for ikrafttredelsen av dette delegerte direktiv, i 

samsvar med artikkel 5 nr. 6 i direktiv 2011/65/EU. 

9) Ettersom det for bruksområdene som berøres av fornyelsen, ennå ikke finnes pålitelige alternativer på markedet, eller 

det kreves mer tid for å sikre slike alternativers pålitelighet, bør unntaket for kategori 1–7 og 10 fornyes for det 

maksimale tidsrommet på fem år, til 21. juli 2021. Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne et 

pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets varighet får negativ innvirkning på innovasjonen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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10) For andre kategorier enn 1–7 og 10 fortsetter det eksisterende unntaket å gjelde med de gyldighetstidene som er angitt i 

artikkel 5 nr. 2 annet ledd i direktiv 2011/65/EU. Av hensyn til klarheten bør utløpsdatoene oppføres i vedlegg III til 

nevnte direktiv. 

11) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

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

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 2020. 

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

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

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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 16. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til direktiv 2011/65/EU erstattes punkt 8(b) med følgende: 

«8(b) Kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter Får anvendelse på kategori 8, 9 og 11 og utløper 

— 21. juli 2021 for annet utstyr i kategori 8 og 9 enn 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og industrielle 

overvåkings- og kontrollinstrumenter, 

— 21. juli 2023 for medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk i kategori 8, 

— 21. juli 2024 for industrielle overvåkings- og 

kontrollinstrumenter i kategori 9 og for kategori 11. 

8(b)-I Kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter 

til bruk i 

— sikringer, 

— temperaturfølere, 

— termiske motorbeskyttere (unntatt hermetiske 

termiske motorbeskyttere), 

— sporveksler for vekselstrøm med nominell verdi på 

— 6 A og mer ved 250 V vekselstrøm eller mer, 

eller 

— 12A og mer ved 125 V vekselstrøm eller mer, 

— sporveksler for likestrøm med nominell verdi på  

20 A og mer ved 18 V likestrøm eller mer, og 

— strømbrytere til bruk ved forsyningsspenning med 

frekvens ≥ 200 Hz. 

Får anvendelse på kategori 1, 7 og 10 og utløper  

21. juli 2021.» 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/172 

av 16. november 2018 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i loddematerialer for å 

oppnå en stabil elektrisk forbindelse mellom halvlederskive og kapsling i Flip Chip-pakker med 

integrerte kretser(*) 

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) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder visse farlige stoffer som er oppført i vedlegg II til direktivet. Dette kravet får ikke anvendelse på bruks-

områdene oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) De ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som direktiv 2011/65/EU får anvendelse på (kategori 1–11), er 

oppført i vedlegg I til nevnte direktiv. 

3) Bly er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. Bruk av bly i lodde-

materialer for å oppnå en stabil elektrisk forbindelse mellom halvlederskive og kapsling i Flip Chip-pakker med 

integrerte kretser ble imidlertid unntatt fra begrensningen og står for tiden oppført i punkt 15 i vedlegg III til nevnte 

direktiv. Utløpsdatoen for dette unntaket var 21. juli 2016 for kategori 1–7 og 10. 

4) Kommisjonen mottok en søknad om fornyelse av dette unntaket før 21. januar 2015, i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i 

direktiv 2011/65/EU. Unntaket er gyldig inntil det er truffet beslutning om søknaden. 

5) Blyholdige loddematerialer brukes i Flip Chip-forbindelser som loddeperler for å feste skive til kapsling. Lodde-

materialer må kunne motstå elektromigrasjonsfeil ved den svært høye strømtettheten som kreves, og må kunne skape en 

lagdelt lodding som muliggjør trinnvis montering og omarbeiding av komponenter i framstillingsprosessen. De må også 

ha høy duktilitet, slik at termomekanisk stress reduseres i UBM-strukturer (Under Bump Metallurgy), særlig i større 

skiver. 

6) For noen bruksområder som omfattes av gjeldende unntak, er det på grunn av mangel på pålitelige alternativer frem-

deles ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å erstatte eller fjerne bly. Unntaket svekker ikke det helse- og 

miljøvernet som sikres ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2). Det bør derfor fornyes for disse 

bestemte bruksområdene. 

7) For alle andre bruksområder som for tiden omfattes av unntaket, er vilkårene for fornyelse ikke oppfylt. Unntaket for 

disse bruksområdene bør fortsette å gjelde i 12 måneder etter datoen for ikrafttredelsen av dette delegerte direktiv, i 

samsvar med artikkel 5 nr. 6 i direktiv 2011/65/EU. 

8) Ettersom det for bruksområdene som berøres av fornyelsen, ennå ikke finnes pålitelige alternativer på markedet, bør 

unntaket for disse bruksområdene fornyes for kategori 1–7 og 10 for det maksimale tidsrommet på fem, år til  

21. juli 2021. Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne et pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig 

at unntakets varighet får negativ innvirkning på innovasjonen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2019, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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9) For andre kategorier enn 1–7 og 10 fortsetter det eksisterende unntaket å gjelde med de gyldighetstidene som er angitt i 

artikkel 5 nr. 2 annet ledd i direktiv 2011/65/EU. Av hensyn til klarheten bør utløpsdatoen oppføres i vedlegg III til 

nevnte direktiv. 

10) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

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

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 2020. 

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

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

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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 16. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III erstattes punkt 15 med følgende: 

«15 Bly i loddemateriale til bruk for stabil elektrisk forbindelse 

mellom halvlederskive og kapsling i Flip Chip-pakker med 

integrerte kretser 

Får anvendelse på kategori 8, 9 og 11 og utløper 

— 21. juli 2021 for annet utstyr i kategori 8 og 9 enn 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og industrielle 

overvåkings- og kontrollinstrumenter, 

— 21. juli 2023 for medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk i kategori 8, 

— 21. juli 2024 for industrielle overvåkings- og kontroll-

instrumenter i kategori 9 og for kategori 11. 

15(a) Bly i loddemateriale til bruk for stabil elektrisk forbindelse 

mellom halvlederskive og kapsling i Flip Chip-pakker med 

integrerte kretser, der minst ett av følgende kriterier 

gjelder: 

— En halvlederteknologinode på 90 nm eller mer. 

— En enkelt skive på 300 mm2 eller mer i enhver 

halvlederteknologinode. 

— Stacked Die-pakker med skivestørrelse på 300 mm2 

eller mer, eller silisiummellomlegg på 300 mm2 eller 

mer. 

Får anvendelse på kategori 1, 7 og 10 og utløper  

21. juli 2021.» 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/173 

av 16. november 2018 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly og kadmium i trykkfarger 

til påføring av emalje på glass(*) 

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) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder visse farlige stoffer som er oppført i vedlegg II til direktivet. Dette kravet får ikke anvendelse på bruks-

områdene oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) De ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU (kategori 1–11), er oppført 

i vedlegg I til nevnte direktiv. 

3) Bly og kadmium er stoffer som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. Bruk av bly 

og kadmium til visse trykkeformål for glass ble imidlertid unntatt fra begrensningen og står for tiden oppført under 

punkt 21 i vedlegg III til nevnte direktiv. Utløpsdatoen for dette unntaket var 21. juli 2016 for kategori 1–7 og 10. 

4) Kommisjonen mottok en søknad om fornyelse av dette unntaket før 21. januar 2015, i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i 

direktiv 2011/65/EU. Unntaket er gyldig inntil det er truffet beslutning om søknaden. 

5) Bly og kadmium i trykkfarger til påføring på glass gir et holdbart produktavtrykk, særlig på glasslyspærer. Avtrykket 

tjener flere formål, for eksempel merking for europeisk samsvarssertifikat (CE) og avfall fra elektrisk og elektronisk 

utstyr (WEEE) med angivelse av produsent og lampetype samt effekt, noe som er relevant for sikkerhet, korrekt 

lampebytte og resirkulering. Avtrykkets holdbarhet er viktig for å bevare leseligheten til produktmerkingen i hele 

produktets levetid, slik det kreves i henhold til lovgivning og produktsikkerhetsstandarder. 

6) Bly gir grunnleggende egenskaper, for eksempel god adhesjon, lavere emaljeringstemperaturer, lengre holdbarhet og 

høyere opasitet. 

7) Kadmium brukes for å oppnå visse nyanser i emaljen innen ulike bruksområder, herunder påføring for sikkerhets- og 

varslingsformål der visse nyanser anses å øke synligheten. Det bidrar også med viktige filtreringsegenskaper. 

8) Det er fremdeles ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å erstatte eller fjerne bly for visse bruksområder som 

omfattes av det gjeldende unntaket for kategori 1–7 og 10, på grunn av mangel på pålitelige alternativer. Unntaket 

svekker ikke det helse- og miljøvernet som sikres ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2). 

Unntaket bør derfor fornyes for disse bestemte bruksformålene og kategoriene. 

9) Det er fremdeles ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å erstatte eller fjerne kadmium for visse bruksområder 

som omfattes av det gjeldende unntaket for kategori 1–7 og 10, på grunn av mangel på pålitelige alternativer. Unntaket 

svekker ikke det helse- og miljøvernet som sikres ved forordning (EF) nr. 1907/2006. Unntaket bør derfor fornyes for 

disse bestemte bruksformålene og kategoriene.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2019, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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10) For alle andre bruksområder som for tiden omfattes av unntaket, er vilkårene for fornyelse ikke oppfylt. Unntaket for 

disse bruksområdene bør fortsette å gjelde i 12 måneder etter datoen for ikrafttredelsen av dette delegerte direktiv, i 

samsvar med artikkel 5 nr. 6 i direktiv 2011/65/EU. 

11) Ettersom det for de blyholdige bruksområdene som berøres av fornyelsen, ennå ikke finnes pålitelige alternativer på 

markedet, bør unntaket for disse bruksområdene fornyes for kategori 1–7 og 10 for det maksimale tidsrommet på fem år, 

til 21. juli 2021. Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne et pålitelig alternativ er det ikke 

sannsynlig at unntakets varighet får negativ innvirkning på innovasjonen. 

12) Ettersom det for de kadmiumholdige bruksområdene som berøres av fornyelsen, ennå ikke finnes pålitelige alternativer 

på markedet, bør unntaket for disse bruksområdene for kategori 1–7 og 10 fornyes for det maksimale tidsrommet på fem 

år, til 21. juli 2021. Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne et pålitelig alternativ er det ikke 

sannsynlig at unntakets varighet får negativ innvirkning på innovasjonen. 

13) For andre kategorier enn 1–7 og 10 fortsetter det eksisterende unntaket å gjelde med de gyldighetstidene som er angitt i 

artikkel 5 nr. 2 annet ledd i direktiv 2011/65/EU. Av hensyn til klarheten bør utløpsdatoene oppføres i vedlegg III til 

nevnte direktiv. 

14) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

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

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 2020. 

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

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

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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 16. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III erstattes punkt 21 med følgende: 

«21 Bly og kadmium i trykkfarger til påføring av emalje på 

glass, som f.eks. borsilikat- og natronkalkglass 

Får anvendelse på kategori 8, 9 og 11 og utløper 

— 21. juli 2021 for annet utstyr i kategori 8 og 9 enn 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og industrielle 

overvåkings- og kontrollinstrumenter, 

— 21. juli 2023 for medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk i kategori 8, 

— 21. juli 2024 for industrielle overvåkings- og kontroll-

instrumenter i kategori 9 og for kategori 11. 

21(a) Kadmium til bruk i glass med fargetrykk for å gi filtre-

ringsfunksjoner, brukt som bestanddel i belysning installert 

i skjermer og kontrollpaneler i elektrisk og elektronisk 

utstyr 

Får anvendelse på kategori 1–7 og 10, unntatt bruks-

områder som omfattes av punkt 21(b) eller 39, og utløper  

21. juli 2021. 

21(b) Kadmium i trykkfarger til påføring av emalje på glass, som 

f.eks. borsilikat- og natronkalkglass 

Får anvendelse på kategori 1–7 og 10, unntatt bruks-

områder som omfattes av punkt 21(a) eller 39, og utløper  

21. juli 2021. 

21(c) Bly i trykkfarger til påføring av emalje på andre glasstyper 

enn borsilikatglass 

Får anvendelse på kategori 1–7 og 10 og utløper  

21. juli 2021.» 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/174 

av 16. november 2018 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly bundet i krystallglass som 

definert i direktiv 69/493/EØF(*) 

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) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder visse farlige stoffer som er oppført i vedlegg II til direktivet. Dette kravet får ikke anvendelse på 

bruksområdene oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) De ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU (kategori 1–11), er oppført 

i vedlegg I til nevnte direktiv. 

3) Bly er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. Bruk av bly bundet i 

krystallglass som definert i vedlegg I (kategori 1, 2, 3 og 4) til rådsdirektiv 69/493/EØF(2) ble imidlertid unntatt fra 

begrensningen og er for tiden oppført i punkt 29 i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. Utløpsdatoen for dette unntaket 

var 21. juli 2016 for kategori 1–7 og 10. 

4) Kommisjonen mottok en søknad om fornyelse av dette unntaket før 21. januar 2015, i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i 

direktiv 2011/65/EU. Unntaket er gyldig inntil det er truffet beslutning om søknaden. 

5) Blyoksider (PbO eller Pb3O4) brukes som mellomprodukt i kjemisk syntese av blykrystallglass. Blykrystallglass brukes i 

elektrisk og elektronisk utstyr fordi dets unike kombinasjon av bearbeidingsegenskaper (avkjølingstid, bearbeidings-

område), optiske egenskaper (brytningsindeks, dispersjon) og dekorative egenskaper (vickershardhet) gjør det mulig å 

framstille elektriske og elektroniske artikler som ellers ikke kunne blitt framstilt, for eksempel særskilte lysarmaturer og 

lysekroner, elektriske speil, klokker og ur, digitale fotorammer og byggematerialer (byggesteiner med lys). 

6) På grunn av mangel på pålitelige alternativer er det fremdeles ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å erstatte 

eller fjerne bly i krystallglass. Unntaket svekker ikke det helse- og miljøvernet som sikres ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3). Unntaket for bruk av bly bundet i krystallglass som definert i vedlegg I (kategori 

1, 2, 3 og 4) til direktiv 69/493/EØF bør derfor fornyes for kategori 1–7 og 10. 

7) Ettersom ingen pålitelige alternativer for de berørte bruksområdene er tilgjengelige på markedet i dag eller forventes å 

bli det i nær framtid, bør unntaket for kategori 1–7 og 10 fornyes for det maksimale tidsrommet på fem år, til 21. juli 2021. 

Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne et pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets 

varighet får negativ innvirkning på innovasjonen. 

8) For andre kategorier enn 1–7 og 10 fortsetter det eksisterende unntaket å gjelde med de gyldighetstidene som er angitt i 

artikkel 5 nr. 2 annet ledd i direktiv 2011/65/EU. Av hensyn til klarheten bør utløpsdatoene oppføres i vedlegg III til 

nevnte direktiv. 

9) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2019, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

(2) Rådsdirektiv 69/493/EØF av 15. desember 1969 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om krystallglass (EFT L 326 av 

29.12.1969, s. 36). 

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

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

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 2020. 

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

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

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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 16. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg III skal punkt 29 lyde: 

«29 Bly bundet i krystallglass som definert i 

vedlegg I (kategori 1, 2, 3 og 4) i 

rådsdirektiv 69/493/EØF(*) 

Utløper 

— 21. juli 2021 for kategori 1–7 og 10, 

— 21. juli 2021 for annet utstyr i kategori 8 og 9 enn medisinsk utstyr til 

in vitro-diagnostikk og industrielle overvåkings- og kontroll-

instrumenter, 

— 21. juli 2023 for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i kategori 8, 

— 21. juli 2024 for industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter i 

kategori 9 og for kategori 11. 

(*) Rådsdirektiv 69/493/EØF av 15. desember 1969 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om krystallglass (EFT L 326 av 

29.12.1969, s. 36).» 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/175 

av 16. november 2018 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for blyoksid i tetningsfritte til 

framstilling av vinduer for visse laserrør(*) 

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) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder visse farlige stoffer som er oppført i vedlegg II til direktivet. Dette kravet får ikke anvendelse på 

bruksområdene oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) De ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU (kategori 1–11), er oppført 

i vedlegg I til nevnte direktiv. 

3) Bly er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. Bruk av blyoksid i 

tetningsfritte for montering av vinduer for argon- og kryptonlaserrør ble imidlertid unntatt fra begrensningen og står for 

tiden oppført i punkt 32 i vedlegg III til nevnte direktiv. Utløpsdatoen for dette unntaket var 21. juli 2016 for kategori  

1–7 og 10. 

4) Kommisjonen mottok en søknad om fornyelse av dette unntaket før 21. januar 2015, i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i 

direktiv 2011/65/EU. Unntaket er gyldig inntil det er truffet beslutning om søknaden. 

5) Blyholdige laserprodukter brukes som koherente lyskilder i et bredt spekter av kritiske vitenskapelige og industrielle 

bruksområder, for eksempel spektroskopi, mikroskopi og holografi. Blyoksidbaserte materialer i argon- og kryptonlaser-

produkter sørger for en kritisk, termomekanisk stabil og vakuumtett forsegling mellom optikken og laserrøret. 

6) Det er fremdeles ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å erstatte eller fjerne bly for argon- og kryptonlaserrør på 

grunn av mangel på pålitelige alternativer. Unntaket svekker ikke det helse- og miljøvernet som sikres ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2). Unntaket som gjelder for bruk av blyoksid i tetningsfritte til 

framstilling av vinduer for argon- og kryptonlaserrør, bør derfor fornyes for kategoriene 1–7 og 10. 

7) Ettersom ingen pålitelige alternativer for de berørte bruksområdene er tilgjengelige på markedet i dag eller forventes å 

bli det i nær framtid, bør unntaket for kategori 1–7 og 10 fornyes for det maksimale tidsrommet på fem år, til 21. juli 2021. 

Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne et pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets 

varighet får negativ innvirkning på innovasjonen. 

8) For andre kategorier enn 1–7 og 10 fortsetter det eksisterende unntaket å gjelde med de gyldighetstidene som er angitt i 

artikkel 5 nr. 2 annet ledd i direktiv 2011/65/EU. Av hensyn til klarheten bør utløpsdatoene oppføres i vedlegg III til 

nevnte direktiv. 

9) Direktiv 2011/65/EU 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 33 av 5.2.2019, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

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

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 2020. 

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

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

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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 16. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg III skal punkt 32 lyde: 

«32 Blyoksid i tetningsfritte til montering av 

vinduer for argon- og kryptonlaserrør 

Utløper 

— 21. juli 2021 for kategori 1–7 og 10, 

— 21. juli 2021 for annet utstyr i kategori 8 og 9 enn medisinsk utstyr til in 

vitro-diagnostikk og industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter, 

— 21. juli 2023 for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i kategori 8, 

— 21. juli 2024 for industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter i 

kategori 9 og for kategori 11.» 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/176 

av 16. november 2018 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i pletteringslaget på 

visse dioder(*) 

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) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder visse farlige stoffer som er oppført i vedlegg II til direktivet. Dette kravet får ikke anvendelse på 

bruksområdene oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) De ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU (kategori 1–11), er oppført 

i vedlegg I til nevnte direktiv. 

3) Bly er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. Bruk av bly i plette-

ringslaget på visse dioder på grunnlag av en kropp av sinkboratglass ble imidlertid unntatt fra begrensningen og er for 

tiden oppført i punkt 37 i vedlegg III til nevnte direktiv. Utløpsdatoen for dette unntaket var 21. juli 2016 for kategori  

1–7 og 10. 

4) Kommisjonen mottok en søknad om fornyelse av dette unntaket før 21. januar 2015, i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i 

direktiv 2011/65/EU. Unntaket er gyldig inntil det er truffet beslutning om søknaden. 

5) Høyspenningsdioder brukes i eksterne strømkilder til IT- og telekommunikasjonsutstyr og i biler. Under framstillingen 

av høyspenningsdioder blir blyet i glassperlene oppløst i pletteringsløsningen, hvilket gir et blyinnhold på ca. 2,5 % i 

diodenes pletteringslag. Blyet blir dermed ikke tilsatt med hensikt, men er et resultat av forurensning fra det blyholdig 

glasset. 

6) Det er ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å unngå forurensning av pletteringslaget på høyspenningsdioder, og 

det finnes ingen pålitelige alternativer på markedet. Unntaket svekker ikke det helse- og miljøvernet som sikres ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2). Unntaket for bruk av bly i pletteringslaget på høyspennings-

dioder med en kropp av sinkboratglass bør derfor fornyes for kategori 1–7 og 10. 

7) Ettersom det fremdeles ikke er praktisk mulig å fjerne bly ved å unngå blyforurensning for de berørte bruksområdene, 

og det ennå ikke finnes pålitelige alternativer på markedet, bør unntaket for kategori 1–7 og 10 fornyes for det 

maksimale tidsrommet på fem år, til 21. juli 2021. Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne et 

pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets varighet får negativ innvirkning på innovasjonen. 

8) For andre kategorier enn 1–7 og 10 fortsetter det eksisterende unntaket å gjelde med de gyldighetstidene som er angitt i 

artikkel 5 nr. 2 annet ledd i direktiv 2011/65/EU. Av hensyn til klarheten bør utløpsdatoene oppføres i vedlegg III til 

nevnte direktiv. 

9) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2019, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2020/EØS/7/28 



30.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 7/111 

 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

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

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 2020. 

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

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

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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 16. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



Nr. 7/112 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

VEDLEGG 

I vedlegg III skal punkt 37 lyde: 

«37 Bly i pletteringslaget på høyspenningsdioder med en kropp 

av sinkboratglass 

Utløper 

— 21. juli 2021 for kategori 1–7 og 10, 

— 21. juli 2021 for annet utstyr i kategori 8 og 9 enn 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og industrielle 

overvåkings- og kontrollinstrumenter, 

— 21. juli 2023 for medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk i kategori 8, 

— 21. juli 2024 for industrielle overvåkings- og kontroll-

instrumenter i kategori 9 og for kategori 11.» 

 



30.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 7/113 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/177 

av 16. november 2018 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly som aktivator i 

fluorescerende pulver i utladningslamper som inneholder lysstoff(*) 

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) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder visse farlige stoffer som er oppført i vedlegg II til direktivet. Dette kravet får ikke anvendelse på bruks-

områdene oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) De ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU, er oppført i vedlegg I til 

nevnte direktiv. 

3) Bly er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. Bruk av bly som 

aktivator i det fluorescerende pulveret (én vektprosent bly eller mindre) i utladningslamper som brukes som 

bruningslamper, og som inneholder lysstoff, f.eks. BSP (BaSi2O5:Pb) ble imidlertid unntatt fra begrensningen og er 

derfor for tiden oppført i punkt 18(b) i vedlegg III til nevnte direktiv. Den opprinnelige utløpsdatoen for dette unntaket 

var 21. juli 2016 for kategori 1–7 og 10, i samsvar med artikkel 5 nr. 2 annet ledd i nevnte direktiv. 

4) Kommisjonen mottok en søknad om fornyelse av dette unntaket før 21. januar 2015, i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i 

direktiv 2011/65/EU. Dette unntaket er gyldig inntil det er truffet beslutning om søknaden i samsvar med annet ledd i 

nevnte artikkel. 

5) Videre mottok Kommisjonen i januar 2015 en anmodning (nr. 2015-3) om at et nytt unntak for utladningslamper til bruk 

i fototerapilamper (medisinsk utstyr) som inneholder lysstoff, skulle oppføres i vedlegg IV. Ettersom vurderingen viste 

at det er mekanisk mulig at en lampe som er beregnet til medisinsk bruk, kan passe i bruningsutstyr og omvendt, ble det 

besluttet å slå sammen disse unntaksanmodningene under vurderingen av unntaket i punkt 18(b) i vedlegg III. 

6) Det kreves bly som aktivator i det fluorescerende pulveret for at bariumsilikatlysstoff skal fungere som lysstoff. Det 

omdanner 254 nm stråling til UV-stråling (290 nm–400 nm) og brukes i over 95 % av kvikksølvdamplysrør med lavt 

trykk til innendørsbruk og visse medisinske bruksområder. Det gir UV-intensitet med bølgelengde 350 nm, som er 

avgjørende for å igangsette hudpigmentering. 

7) Bruningsutstyr er strengt regulert i Unionen, og ethvert mulig alternativ til bly vil måtte oppfylle kriterier med hensyn til 

pålitelighet, sikkerhet og helserisiko. I dag finnes ingen slike alternativer. 

8) På grunn av mangelen på pålitelige alternativer er det fremdeles ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å erstatte 

eller fjerne bly for visse utladningslamper som inneholder lysstoff. Unntaket er forenlig med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2) og svekker dermed ikke det helse- og miljøvernet som sikres ved den. Unntaket 

for bruk av bly som aktivator i det fluorescerende pulveret (én vektprosent bly eller mindre) i utladningslamper som 

brukes som bruningslamper, og som inneholder lysstoff, bør derfor fornyes. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2019, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2020/EØS/7/29 



Nr. 7/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

9) Ettersom det for de berørte bruksområdene ennå ikke finnes pålitelige alternativer på markedet, bør unntaket for 

kategori 1–7 og 10 i vedlegg I til direktiv 2011/65/EU fornyes for det maksimale tidsrommet på fem år, til 21. juli 2021. 

Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne et pålitelig alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets 

varighet får negativ innvirkning på innovasjonen. 

10) For andre kategorier enn kategori 1–7 og 10 i vedlegg I til direktiv 2011/65/EU fortsetter det eksisterende unntaket å 

gjelde med de gyldighetstidene som er angitt i artikkel 5 nr. 2 annet ledd i direktiv 2011/65/EU. Av hensyn til juridisk 

klarhet bør utløpsdatoene oppføres i vedlegg III til nevnte direktiv. 

11) På bakgrunn av anmodning nr. 2015-3 og det faktum at det er mekanisk mulig for en lampe som er beregnet til 

medisinsk bruk, å passe i bruningsutstyr og omvendt, bør det tilføyes et nytt underpunkt under punkt 18(b)-I i vedlegg 

III til direktiv 2011/65/EU som gjelder spesifikt for medisinske bruksområder utenom dem som omfattes av punkt 34 i 

vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU. Dette underpunktet bør gjelde for kategori 5 og 8 og være gyldig til 21. juli 2021. 

12) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

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

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 2020. 

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

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

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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 16. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III erstattes punkt 18(b) med følgende: 

«18(b) Bly som aktivator i det fluorescerende pulveret 

(én vektprosent bly eller mindre) i utladnings-

lamper som brukes som bruningslamper, og som 

inneholder lysstoff, f.eks. BSP (BaSi2O5:Pb) 

Utløper 

— 21. juli 2021 for kategori 1–7 og 10, 

— 21. juli 2021 for annet utstyr i kategori 8 og 9 enn medisinsk 

utstyr til in vitro-diagnostikk og industrielle overvåkings- og 

kontrollinstrumenter, 

— 21. juli 2023 for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i 

kategori 8, 

— 21. juli 2024 for industrielle overvåkings- og kontroll-

instrumenter i kategori 9 og for kategori 11. 

18(b)-I Bly som aktivator i det fluorescerende pulveret 

(én vektprosent bly eller mindre) i utladnings-

lamper som inneholder lysstoff, f.eks. BSP 

(BaSi2O5:Pb) ved bruk i medisinsk fototerapi-

utstyr 

Får anvendelse på kategori 5 og 8 , unntatt bruksområder som 

omfattes av punkt 34 i vedlegg IV, og utløper 21. juli 2021.» 

 



Nr. 7/116 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/178 

av 16. november 2018 

om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i lagre og bøssinger i visse 

typer utstyr til yrkesmessig bruk utenfor veinettet(*) 

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) Direktiv 2011/65/EU pålegger medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, ikke 

inneholder visse farlige stoffer som er oppført i vedlegg II til direktivet. Dette kravet får ikke anvendelse på 

bruksområdene oppført i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

2) De ulike kategoriene av elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av direktiv 2011/65/EU, er oppført i vedlegg I til 

nevnte direktiv. 

3) Bly er et stoff som er underlagt begrensning, og er oppført i vedlegg II til direktiv 2011/65/EU. Kommisjonen mottok, i 

samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2011/65/EU, i juli 2015 en søknad om unntak for kategori 11, som skal oppføres i 

vedlegg III, for bruk av bly i lagre og bøssinger i forbrenningsmotorer drevet av diesel eller gassformig drivstoff i utstyr 

til yrkesmessig bruk utenfor veinettet. 

4) Blyholdige lagre og bøssinger er nødvendige for å oppnå tilfredsstillende pålitelighet med hensyn til rivemotstand, 

formbarhet, innbyggingsmulighet og motstandsevne mot forurensning i store motorer og motorer beregnet på 

utfordrende eller krevende miljøer som skal brukes i utstyr til yrkesmessig bruk utenfor veinettet, for eksempel mobile 

luftkompressorer, mobilt sveiseutstyr og mobilkraner. 

5) Det finnes for tiden ingen blyfrie alternativer på markedet som kan gi tilstrekkelig pålitelighet for bruksområdene til 

motorer i utstyr til yrkesmessig bruk utenfor veinettet. 

6) På grunn av mangelen på pålitelige alternativer er det ikke vitenskapelig og teknisk gjennomførbart å erstatte eller fjerne 

bly for visse motorer i utstyr til yrkesmessig bruk utenfor veinettet. Unntaket er forenlig med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2) og svekker dermed ikke det helse- og miljøvernet som sikres ved den. Unntaket 

for bruk av bly i lagre og bøssinger i visse i forbrenningsmotorer drevet av diesel eller gassformig drivstoff i utstyr til 

yrkesmessig utenfor veinettet bør derfor innvilges, idet det tilføyes et nytt punkt 42 i vedlegg III til direktiv 2011/65/EU. 

For å unngå overlappende bruksområder for unntakene i vedlegg III og for å sikre juridisk klarhet bør det tilføyes at 

bruksområder som omfattes av punkt 6(c) i vedlegg III, ikke omfattes av det nye punkt 42 i vedlegg III til direktiv 

2011/65/EU. 

7) Ettersom det for de berørte bruksområdene ennå ikke finnes pålitelige alternativer på markedet eller kan forventes å 

finnes slike på markedet i nær framtid, bør unntaket for kategori 11 i vedlegg I til direktiv 2011/65/EU gis for den 

maksimale gyldighetstiden på fem år regnet fra 22. juli 2019, som er datoen da kategori 11 faller inn under virkeområdet 

for artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2011/65/EU. Med tanke på resultatene av det pågående arbeidet for å finne et pålitelig 

alternativ er det ikke sannsynlig at unntakets varighet får negativ innvirkning på innovasjonen. 

8) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 5.2.2019, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

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

begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 21. juli 2019 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 22. juli 2019. 

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

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

2. Medlemsstatene skal 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 16. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III skal nytt punkt 42 lyde: 

«42 Bly i lagre og bøssinger i forbrenningsmotorer drevet av 

diesel eller gassformig drivstoff i utstyr til yrkesmessig 

bruk utenfor veinettet 

— med samlet slagvolum ≥ 15 liter 

eller 

— med samlet slagvolum < 15 liter og der motoren er 

konstruert for å fungere til bruksområder der tiden 

mellom startsignal og full belastning må være mindre 

enn ti sekunder, eller der regelmessig vedlikehold 

vanligvis utføres i et utfordrende og skittent uten-

dørsmiljø, for eksempel bergverksdrift, bygg og 

anlegg og landbruk. 

Får anvendelse på kategori 11, med unntak av bruks-

områder som omfattes av punkt 6(c) i dette vedlegg. 

Utløper 21. juli 2024.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1251 

av 18. september 2018 

om ikke å godkjenne empentrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(*) 

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, 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 empentrin  

(EF-nr. foreligger ikke, CAS-nr.: 54406-48-3). 

2) Empentrin er vurdert til bruk i produkter av type 18, insektmidler, middmidler og produkter til å bekjempe andre leddyr, 

som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Belgia ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med sine 

anbefalinger 24. juni 2016. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

13. desember 2017 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner(3). 

5) Det framgår av nevnte uttalelse at biocidprodukter som brukes i produkttype 18 og inneholder empentrin, ikke kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

6) Særlig bør søkeren, i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012, framlegge tilstrekkelige opplysninger 

for å gjøre det mulig å fastslå hvorvidt et aktivt stoff oppfyller utelukkingskriteriene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i nevnte 

forordning. Vurderende vedkommende myndighet har flere ganger anmodet søkeren om å framlegge opplysninger om 

kreftframkallende egenskaper for at vurderingen skal kunne foretas, men søkeren har unnlatt å framlegge tilstrekkelige 

opplysninger til rett tid, noe som gjør det umulig å vurdere utelukkelseskriteriet fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i 

nevnte forordning. 

7) Dessuten ble det i scenarioene som ble vurdert ved vurderingen av risikoer for menneskers helse og miljøet, påvist 

uakseptable risikoer, og ingen sikker bruk kunne utpekes. 

8) Empentrin bør derfor ikke godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Empentrin (EF-nr. foreligger ikke, CAS-nr. 54406-48-3) godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 19.9.2018, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksis-

terende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, s. 1). 

(3) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive stoffet empentrin, produkttype 18, ECHA/BPC/ 

182/2017, vedtatt 13. desember 2017. 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 18. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1981 

av 13. desember 2018 

om fornyet godkjenning av de aktive stoffene kobberforbindelser som aktive stoffer som bør erstattes i 

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

og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 24 sammenholdt med artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2009/37/EF(2) ble kobberforbindelser oppført som aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(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 de aktive stoffene kobberforbindelser, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011, utløper 31. januar 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av kobberforbindelser 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  

16. desember 2016. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 20. desember 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt kobberforbindelser kan 

forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla 

utkastet til fornyelsesrapport om kobberforbindelser for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr  

25. mai 2018. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 14.12.2018, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2009/37/EF av 23. april 2009 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klormekvat, 

kobberforbindelser, propakvizafop, kvizalofop-P, teflubenzuron og zeta-cypermetrin som aktive stoffer (EUT L 104 av 24.4.2009, s. 23). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance copper compounds. EFSA Journal 2018;16(1):5152. 
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10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett middel som inneholder en av kobber-

forbindelsene, er det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. God-

kjenningen av kobberforbindelser bør derfor fornyes. 

11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av kobberforbindelser er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

kobberforbindelser, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som soppdrepende middel og bakteriedrepende middel 

bør derfor ikke opprettholdes. 

12) Kommisjonen anser videre at kobberforbindelser er et aktivt stoff som bør erstattes i henhold til artikkel 24 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. Kobberforbindelser er persistente og giftige stoffer i henhold til henholdsvis nr. 3.7.2.1 og 3.7.2.3 i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, ettersom halveringstiden i jord er over 120 dager og langtidskonsentra-

sjonen uten observert virkning for akvatiske organismer er under 0,01 mg/L. Kobberforbindelser oppfyller derfor 

kriteriet angitt i nr. 4 annet strekpunkt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

13) Det er derfor hensiktsmessig å fornye godkjenningen av kobberforbindelser som stoffer som bør erstattes i henhold til 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

14) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

15) Det er særlig hensiktsmessig å begrense bruken av plantevernmidler som inneholder kobberforbindelser til en dosering 

på høyst 28 kg/ha kobber over et tidsrom på 7 år (dvs. i gjennomsnitt 4 kg/ha/år) for å redusere potensiell akkumulering 

i jord og eksponering av organismer utenfor målgruppen, idet det tas hensyn agroklimatiske forhold som opptrer 

regelmessig i medlemsstatene og som fører til en økning av risikoen for soppangrep. Ved godkjenning av midler bør 

medlemsstatene rette oppmerksomhet mot visse aspekter, og skal tilstrebe å minimere doseringen. 

16) Det er også hensiktsmessig å begrense høyeste innhold av visse urenheter av toksikologisk betydning. 

17) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

18) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84(1) ble godkjenningsperioden for kobberforbindelser 

forlenget til 31. januar 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffenes godkjenning 

utløp. Ettersom en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid 

få anvendelse fra 1. januar 2019. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av de aktive stoffene som stoff som bør erstattes 

Godkjenningen av de aktive stoffene kobberforbindelser som stoffer som bør erstattes, fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84 av 19. januar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klotianidin, kobberforbindelser, 

dimoksystrobin, mankozeb, mekoprop-p, metiram, oksamyl, petoksamid, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobin og zoksamid 

(EUT L 16 av 20.1.2018, s. 8). 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 13. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 

IUPAC-

betegnelse 
Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Kobberforbindelser:   1. januar 2019 31. desember 

2025 

Bare bruk som fører til en samlet anvendelse på høyst 28 kg kobber per hektar 

over et tidsrom på sju år tillates. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om kobberforbindelser, særlig 

tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— sikkerheten for brukere, arbeidstakere og personer i nærheten, og sørge for 

at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr og 

andre risikoreduserende tiltak, 

— vern av vann og organismer utenfor målgruppen. For disse påviste 

risikoene skal risikoreduserende tiltak, for eksempel buffersoner, iverkset-

tes ved behov, 

— mengden aktivt stoff som brukes, og sørge for at de godkjente mengdene, 

når det gjelder dosering og antall behandlinger, begrenses til det laveste 

som er nødvendig for å oppnå de ønskede virkningene og ikke forårsaker 

uakseptable virkninger for miljøet, idet det tas hensyn til bakgrunnsnivåer 

av kobber på behandlingsstedet, og informasjon om tilførsel av kobber fra 

andre kilder dersom slik informasjon er tilgjengelig. Medlemsstatene kan 

særlig fastsette en høyeste årlige dosering som ikke overstiger 4 kg kobber 

per hektar. 

Kobberhydroksid, CAS-

nr. 20427-59-2 CIPAC-

nr. 44.305 

Kobber(II)-

hydroksid 

≥ 573 g/kg 

Kobberoksyklorid, CAS-

nr. 1332-65-6 eller 1332-

40-7 CIPAC-nr. 44.602 

Dikob-

berklorid-

trihydroksid 

≥ 550 g/kg 

Kobberoksid, CAS-

nr. 1317-39-1 CIPAC-

nr. 44.603 

Kobberoksid ≥ 820 g/kg 

Bordeaux-væske, CAS-

nr. 8011-63-0 CIPAC-

nr. 44.604 

Ikke tildelt ≥ 245 g/kg 

Trebasisk kobbersulfat, 

CAS-nr. 12527-76-3 

CIPAC-nr. 44.306 

Ikke tildelt ≥ 490 g/kg 

Følgende urenheter skal ikke 

overstige følgende verdier: 

Arsen: høyst 0,1 mg/g Cu 

Kadmium: høyst 0,1 mg/g Cu 

Bly: høyst 0,3 mg/g Cu 

Nikkel: høyst 1 mg/g Cu 

Kobolt: høyst 3 mg/kg 

Kvikksølv: høyst 5 mg/kg 

Krom: høyst 100 mg/kg 

Antimon: høyst 7 mg/kg 

(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 277 om kobberforbindelser. 

2) I del E tilføyes følgende post: 

Nr. 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 

IUPAC-

betegnelse 
Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«10 Kobberforbindelser:   1. januar 2019 31. desember 

2025 

Bare bruk som fører til en samlet anvendelse på høyst 28 kg kobber 

per hektar over et tidsrom på sju år tillates. 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 

skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om kobberforbindelser, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— sikkerheten for brukere, arbeidstakere og personer i nærheten, og 

sørge for at bruksvilkårene fastsetter bruk av hensiktsmessig 

personlig verneutstyr og andre risikoreduserende tiltak, 

— vern av vann og organismer utenfor målgruppen. For disse 

påviste risikoene skal risikoreduserende tiltak, for eksempel 

buffersoner, iverksettes ved behov, 

— mengden aktivt stoff som brukes, og sørge for at de godkjente 

mengdene, når det gjelder dosering og antall behandlinger, 

begrenses til det laveste som er nødvendig for å oppnå de 

ønskede virkningene og ikke forårsaker uakseptable virkninger 

for miljøet, idet det tas hensyn til bakgrunnsnivåer av kobber på 

behandlingsstedet, og informasjon om tilførsel av kobber fra 

andre kilder dersom slik informasjon er tilgjengelig. Medlems-

statene kan særlig fastsette en høyeste årlige dosering som ikke 

overstiger 4 kg kobber per hektar.» 

Kobberhydroksid, CAS-

nr. 20427-59-2 CIPAC-

nr. 44.305 

Kobber(II)-

hydroksid 

≥ 573 g/kg 

Kobberoksyklorid, CAS-

nr. 1332-65-6 eller 1332-

40-7 CIPAC-nr. 44.602 

Dikob-

berklorid-

trihydroksid 

≥ 550 g/kg 

Kobberoksid, CAS-

nr. 1317-39-1 CIPAC-

nr. 44.603 

Kobberoksid ≥ 820 g/kg 

Bordeaux-væske, CAS-

nr. 8011-63-0 CIPAC-

nr. 44.604 

Ikke tildelt ≥ 245 g/kg 

Trebasisk kobbersulfat, 

CAS-nr. 12527-76-3 

CIPAC-nr. 44.306 

Ikke tildelt ≥ 490 g/kg 

Følgende urenheter skal ikke 

overstige følgende verdier: 

Arsen: høyst 0,1 mg/g Cu 

Kadmium: høyst 0,1 mg/g Cu 

Bly høyst 0,3 mg/g Cu 

Nikkel høyst 1 mg/g Cu 

Kobolt: høyst 3 mg/kg 

Kvikksølv: høyst 5 mg/kg 

Krom: høyst 100 mg/kg 

Antimon: høyst 7 mg/kg 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1984 

av 13. desember 2018 

om anerkjennelse av ordningen «KZR INiG System» for å dokumentere samsvar med 

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

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

kontrollere samsvar med disse kriteriene. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

framlegger ytterligere bevis for samsvar med bærekraftskriteriene. 

4) Anmodningen om å anerkjenne at ordningen «KZR INiG System» dokumenterer at partier av biodrivstoffer er i samsvar 

med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen 11. august 2017. 

Ordningen, som har sete i ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, Polen, omfatter et bredt spekter av råstoffer, herunder avfall og 

restprodukter, og hele sporbarhetskjeden. 

5) Ved vurderingen av ordningen «KZR INiG System» fant Kommisjonen at den på en egnet måte oppfyller bære-

kraftskriteriene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, og at den bruker 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 «KZR INiG System» 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 317 av 14.12.2018, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2019 av 13. juni 2019 

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

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

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

2020/EØS/7/33 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ordningen «KZR INiG System» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen for anerkjennelse 11. august 2017, 

dokumenterer at partier av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er produsert i samsvar med de standardene for produksjon av 

biodrivstoffer og flytende biobrensler som er fastsatt 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 11. august 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 standardene for uavhengig revisjon fastsatt i gjennomføringsrettsakter som nevnt 

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

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

Artikkel 4 

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

Den får anvendelse til 3. januar 2024. 

Utferdiget i Brussel 13. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/142 

av 29. januar 2019 

om anerkjennelse av «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» 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) Anmodningen om å anerkjenne at «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» dokumenterer at partier av biodriv-

stoffer er i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, ble inngitt til Kommisjonen 

15 november 2018. Ordningen har sete i Swingley Ridge Road 16305, Suite 200, Chesterfield, MO 63017, De forente 

stater. Den omfatter soyabønner produsert i De forente stater og forsyningskjeden fra driftsenhetene der soyabønnene 

produseres, til stedet der de eksporteres. 

4) Ved vurderingen av «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» fant Kommisjonen at ordningen på en egnet 

måte oppfyller bærekraftskriteriene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, og at den bruker 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. 

5) Vurderingen av «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» viste at ordningen 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. 

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

bærekraft. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

«U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» (heretter kalt «ordningen»), som ble framlagt for Kommisjonen for 

anerkjennelse 15. november 2018, dokumenterer at partier av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er produsert i samsvar 

med de standardene for produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler som er fastsatt i ordningen, oppfyller bære-

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

98/70/EF når det gjelder utslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring (el) som nevnt i del C 

nr. 1 i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF og del C nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF, som den viser er lik null. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 26 av 30.1.2019, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2019 av 13. juni 2019 

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

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

(2) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

2020/EØS/7/34 
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Artikkel 2 

Kommisjonen skal underrettes om eventuelle endringer i innholdet i ordningen, slik den ble framlagt for Kommisjonen for 

godkjenning 15. november 2018, som kan påvirke grunnlaget for denne beslutning. 

Kommisjonen skal vurdere de meddelte endringene for å fastslå om ordningen fortsatt på egnet måte oppfyller de bære-

kraftskriteriene som den er anerkjent for. 

Artikkel 3 

Kommisjonen kan oppheve denne beslutning blant annet under følgende omstendigheter: 

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

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

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

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

c) Dersom ordningen unnlater å gjennomføre standardene for uavhengig revisjon fastsatt ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter som nevnt i artikkel 7c nr. 5 tredje ledd i direktiv 98/70/EF og i artikkel 18 nr. 5 tredje ledd i direktiv 2009/28/EF 

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

Artikkel 4 

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

Den får anvendelse til 30. juni 2021. 

Utferdiget i Brussel 29. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/320 

av 12. desember 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU med hensyn til anvendelsen av de 

grunnleggende kravene i artikkel 3 nr. 3 bokstav g) i nevnte direktiv for å sikre lokalisering av 

anrop ved nødkommunikasjon fra mobile enheter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 3 nr. 3, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som angitt i betraktning 14 i direktiv 2014/53/EU kan radioutstyr være avgjørende for tilgang til nødmeldingstjenester, 

og det bør derfor i relevante tilfeller utformes på en slik måte at det støtter de funksjonene som kreves for tilgang til 

slike tjenester. 

2) Systemet som er opprettet gjennom Galileo-programmet på grunnlag av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1285/2013(2), er et globalt satellittnavigasjonssystem («GNSS») som eies og kontrolleres fullt og helt av Unionen, og 

som tilbyr en svært nøyaktig posisjonsbestemmelsestjeneste under sivil kontroll. Galileo-systemet kan brukes i 

kombinasjon med andre globale satellittnavigasjonssystemer. 

3) Romstrategien for Europa(3), vedtatt i 2016, varsler tiltak for innføring av Galileos posisjonsbestemmelses- og naviga-

sjonstjenester i mobiltelefoner. 

4) I sine konklusjoner av 5. desember 2017(4) støtter Rådet utviklingen av et robust nedstrømsmarked for rombaserte 

anvendelser og tjenester og understreker at det ved behov bør treffes egnede tiltak, herunder reguleringstiltak, for at 

enheter som selges i Unionen, skal være fullstendig kompatible med Galileo-systemet, og for å oppmuntre til 

spredningen av Galileo-kompatible enheter på verdensmarkedet. 

5) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF(5) skal det felles europeiske nødnummeret («112») innføres 

i hele Unionen, og medlemsstatene skal sikre at foretak som tilbyr sluttbrukere en elektronisk kommunikasjonstjeneste 

for utgående anrop til ett eller flere numre i den nasjonale nummerplanen, gjør informasjon om hvor anropet kommer fra 

tilgjengelig for myndigheter som håndterer nødanrop, i det minste ved anrop til det felles europeiske nødnummeret 112.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 25.2.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013 av 11. desember 2013 om oppbygging og drift av de europeiske satellittnaviga-

sjonssystemene og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 876/2002 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 683/2008 (EUT 

L 347 av 20.12.2013, s. 1). 

(3) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen – «Space Strategy 

for Europe» (COM(2016) 705 endelig utgave). 

(4) Rådets konklusjoner av 5. desember 2017, «The Mid-term Evaluation of the Galileo and EGNOS programmes and of the performance of 

the European GNSS Agency», 15435/17. 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (direktivet om leveringspliktige tjenester) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51). 

2020/EØS/7/35 
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6) Håndholdte mobiltelefoner med mulighet for avansert databehandling («mobile enheter») er den kategorien av radio-

utstyr for telekommunikasjon som er mest brukt i Unionen til å foreta anrop til det felles europeiske nødnummeret 112. 

7) Nøyaktighetsnivået når det gjelder lokalisering av radioutstyret som er i kontakt med nødmeldingstjenestene, spiller en 

viktig rolle for å sikre at den nødvendige tilgangen til disse tjenestene er effektiv. For å lokalisere nødanrop fra mobile 

enheter brukes for tiden en celleidentitet basert på dekningsområdet til mobilmasten som betjener den mobile enheten. 

Dekningsområdet til en mobilmast varierer fra 100 meter til flere kilometer. I visse tilfeller, særlig i fjellområder, byer 

og store bygninger, kan dette føre til betydelige feil ved posisjonsbestemmelse av nødanrop. 

8) Lokalisering av anrop basert på celleidentitet supplert med Wi-Fi- og GNSS-informasjon muliggjør mye mer nøyaktig 

lokalisering av anrop og raskere og mer effektivt redningsarbeid, samt mer effektiv ressursbruk. 

9) Løsninger for lokalisering av anrop basert på GNSS-posisjonsbestemmelse er allerede lansert i åtte medlemsstater og 

visse tredjestater. 

10) Med hensyn til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøyer krever europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758(6) 

allerede at mottakere i disse systemene er kompatible med posisjonsbestemmelsestjenestene fra Galileo- og EGNOS-

systemene. 

11) Av nevnte grunner bør mobile enheter også inngå i kategorien radioutstyr som støtter visse funksjoner som gir tilgang til 

nødmeldingstjenester som nevnt i artikkel 3 nr. 3 bokstav g) i direktiv 2014/53/EU. Nye mobile enheter bør kunne gi 

tilgang til Wi-Fi- og GNSS-lokaliseringsopplysninger ved nødkommunikasjon, og funksjonen for posisjonsbestemmelse 

bør være kompatibel med og kunne samvirke med tjenester levert av Galileo-programmet. 

12) I direktiv 2014/53/EU fastsettes bare grunnleggende krav. For å gjøre det lettere å vurdere samsvar med nevnte krav 

fastsetter direktivet en formodning om samsvar for radioutstyr som er i samsvar med frivillige harmoniserte standarder 

vedtatt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(7), og som inneholder detaljerte 

tekniske spesifikasjoner av disse kravene. 

13) Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (Cenelec) og Det europeiske standardiseringsinstitutt for 

telekommunikasjon (ETSI) ble bedt om å utarbeide harmoniserte standarder for radioutstyr (M/536)(8) til støtte for 

gjennomføringen av artikkel 3 i direktiv 2014/53/EU. 

14) Markedsdeltakere bør gis tilstrekkelig tid til å gjøre de nødvendige tilpasningene av mobile enheter de har til hensikt å 

bringe i omsetning. Ingenting i denne forordning bør tolkes slik at den hindrer markedsdeltakere i å overholde den fra 

ikrafttredelsesdatoen. 

15) Kommisjonen har holdt hensiktsmessige samråd, herunder på ekspertnivå, under det forberedende arbeidet med 

tiltakene fastsatt i denne forordning og rådført seg med ekspertgruppen på rompolitikk under gruppens møter  

14. november 2017 og 14. mars 2018. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. De grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3 nr. 3 bokstav g) i direktiv 2014/53/EU gjelder for håndholdte 

mobiltelefoner med funksjoner som ligner funksjonene til en datamaskin med hensyn til evnen til å behandle og lagre data. 

  

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758 av 29. april 2015 om krav til typegodkjenning for innføring av et eCall-system i 

kjøretøy som er basert på 112-tjenesten, og om endring av direktiv 2007/46/EF (EUT L 123 av 19.5.2015, s. 77). 

(7) 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). 

(8) Commission Implementing Decision C(2015) 5376 final of 4 August 2015 on a standardisation request to the European Committee for 

Electrotechnical Standardisation and to the European Telecommunications Standards Institute as regards radio equipment in support of 

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council. 
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2. Overholdelse av nr. 1 skal sikres gjennom tekniske løsninger for mottak og behandling av Wi-Fi-data og data fra globale 

satellittnavigasjonssystemer som er kompatible med og kan samvirke med minst Galileo-systemet nevnt i forordning (EU) 

nr. 1285/2013, og for tilgjengeliggjøringen av nevnte data for overføring ved nødkommunikasjon. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 17. mars 2022. 

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

Utferdiget i Brussel 12. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/514 

av 14. mars 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for overføring av 

forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet(1), særlig artikkel 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2009/43/EF omfatter alle forsvarsrelaterte varer på listen i direktivets vedlegg, som bør tilsvare Den europeiske 

unions felles liste over militært utstyr, opprinnelig vedtatt av Rådet 19. mars 2007. 

2) Rådet vedtok 26. februar 2018 en ajourført versjon av Den europeiske unions felles liste over militært utstyr(2). 

3) Vedlegget til direktiv 2009/43/EF bør derfor endres. 

4) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om forklarende 

dokumenter(3) har medlemsstatene forpliktet seg til i berettigede tilfeller å vedlegge underretningen om sine innarbeidings-

tiltak ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs bestanddeler og de tilsvarende delene av 

de nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for overføring av forsvarsrelaterte varer i EU. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegget til direktiv 2009/43/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2019 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 89 av 29.3.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1. 

(2) EUT C 98 av 15.3.2018, s. 1. 

(3) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

2020/EØS/7/36 
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De skal anvende disse bestemmelsene fra 5. juli 2019. 

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

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

2. Medlemsstatene skal 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 14. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 89 av 29.3.2019, s. 3–36.] 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 517/2014 

av 16. april 2014 

om fluorholdige klimagasser og om oppheving av forordning (EF) nr. 842/2006(*) 

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)  I den fjerde hovedrapporten fra FNs klimapanel («IPCC») i henhold til De forente nasjoners rammekonvensjon om 

klimaendring («UNFCCC»), som Unionen er part i(3), slås det fast at industrilandene på grunnlag av gjeldende 

vitenskapelige data må redusere utslippene av klimagasser med 80–95 % sammenlignet med nivåene i 1990 innen 2050, 

for å begrense den globale oppvarmingen til en temperaturstigning på 2 °C og dermed forhindre uønskede virkninger av 

klimaendringer. 

2)  For å nå dette målet har Kommisjonen vedtatt en kjøreplan for overgang til en konkurransedyktig lavutslippsøkonomi i 

2050, som ble omtalt av Rådet i dets konklusjoner av 17. mai 2011, og som ble støttet av Europaparlamentet i dets 

resolusjon av 15. mars 2012. I denne kjøreplanen fastsatte Kommisjonen en kostnadseffektiv måte for å nå de samlede 

utslippsreduksjonene som kreves i Unionen innen 2050. Denne kjøreplanen fastsetter de sektorspesifikke bidragene som 

er nødvendige på seks områder. Andre utslipp enn CO2, herunder fluorholdige klimagasser, men unntatt andre utslipp 

enn CO2 fra landbruket, bør reduseres med 72–73 % innen 2030 og med 70–78 % innen 2050, sammenlignet med 

nivåene i 1990. Dersom 2005 brukes som referanseår, er det nødvendig å redusere andre utslipp enn CO2-utslipp, unntatt 

fra landbruket, med 60–61 % innen 2030. Utslippene av fluorholdige klimagasser ble anslått til 90 millioner tonn CO2-

ekvivalenter i 2005. En reduksjon på 60 % betyr at utslippene skal reduseres til ca. 35 millioner tonn CO2-ekvivalenter 

innen 2030. Dersom gjeldende unionsregelverk får full anvendelse, beregnes utslippene å utgjøre 104 millioner tonn 

CO2-ekvivalenter i 2030, hvilket innebærer at det kreves en ytterligere reduksjon på cirka 70 millioner tonn CO2-

ekvivalenter. 

3)  I Kommisjonens rapport av 26. september 2011 om anvendelse, virkninger og egnetheten til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 842/2006(4) fastslås det at nåværende begrensningstiltak, dersom de får full anvendelse, har 

potensial til å redusere utslippene av fluorholdige klimagasser. Disse tiltakene bør derfor opprettholdes og avklares på 

grunnlag av de erfaringene som er høstet i forbindelse med gjennomføringen av dem. Visse tiltak bør også utvides til å 

omfatte andre apparater der det brukes betydelige mengder av fluorholdige klimagasser, for eksempel kjølebiler og 

kjøle- og frysehengere. Forpliktelsen til å opprette og føre registre over anlegg og produkter som inneholder slike 

gasser, bør også omfatte elektriske bryteranlegg. Med tanke på betydningen av begrensningstiltak ved slutten av 

levetiden til anlegg og produkter som inneholder fluorholdige klimagasser, bør medlemsstatene ta hensyn til verdien av 

ordninger for produsentansvar og oppfordre til at slike ordninger innføres på grunnlag av gjeldende beste praksis. 

4)  Denne rapporten konkluderte også med at det kan gjøres mer for å redusere utslippene av fluorholdige klimagasser i 

Unionen, særlig ved å unngå bruken av slike gasser når det finnes en sikker, energieffektiv og alternativ teknologi med 

mindre eller ingen innvirkning på klimaet. En reduksjon på opp til to tredeler av utslippene i 2010 innen 2030 er et 

kostnadseffektivt tiltak, ettersom det finnes dokumenterte og testede alternativer innen mange sektorer.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 20.5.2014, s. 195, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2019 av  

13. juni 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø), 

ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 271 av 19.9.2013, s. 138. 

(2) Europaparlamentets holdning av 12. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. april 2014. 

(3) Rådsbeslutning 94/69/EF av 15. desember 1993 om inngåelse av De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendringer (EFT L 33 av 

7.2.1994, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006 av 17. mai 2006 om visse fluorholdige klimagasser (EUT L 161 av 14.6.2006, 

s. 1). 
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5)  I Europaparlamentets resolusjon av 14. september 2011 om en samlet tilnærming til andre menneskeskapte utslipp enn 

CO2-utslipp som har betydning for klimaet, ble Unionens tilsagn om å støtte tiltak rettet mot hydrofluorkarboner i henhold 

til Montreal-protokollen om stoffer som bryter ned ozonlaget (heretter kalt «Montreal-protokollen»), ønsket velkommen 

som et første eksempel på en ikke-markedsbasert metode for å redusere utslippene av klimagasser. I denne resolusjonen ble 

det også oppfordret til å undersøke muligheter for å fremme en umiddelbar utfasing av hydrofluorkarboner på internasjonalt 

plan gjennom Montreal-protokollen. 

6)  For å fremme bruken av teknologi med ingen eller en mindre innvirkning på klimaet bør opplæringen av fysiske 

personer som utfører oppgaver der det brukes fluorholdige klimagasser, omfatte opplysninger om teknologier som kan 

erstatte og redusere bruken av fluorholdige klimagasser. Ettersom noen alternativer til fluorholdige klimagasser som 

brukes i anlegg og produkter for å erstatte og redusere bruken av fluorholdige klimagasser, kan være giftige, 

brannfarlige eller under høyt trykk, bør Kommisjonen undersøke gjeldende unionsregelverk som omfatter opplæring av 

fysiske personer i sikker håndtering av alternative kuldemedier, og eventuelt legge fram et forslag til regelverk for 

Europaparlamentet og Rådet for å endre relevante deler av unionsregelverket. 

7)  Sertifiserings- og opplæringsprogrammer bør fastsettes eller endres idet det tas hensyn til de programmene som er 

opprettet i henhold til forordning (EF) nr. 842/2006, og kan integreres i systemene for yrkesrettet opplæring. 

8)  For å sikre samsvar med overvåking og rapportering i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring og med 

beslutning 4/CMP.7 fra partskonferansen, som tjener som møte for partene i Kyoto-protokollen til FNs rammekonvensjon 

om klimaendring, som ble vedtatt på den sjuende partskonferansen til FNs rammekonvensjon om klimaendring avholdt i 

Durban 11. desember 2011, bør globalt oppvarmingspotensial beregnes på grunnlag av oppvarmingspotensialet for ett 

kilogram gass over en periode på 100 år sett i forhold til ett kilogram CO2. Beregningen bør om mulig bygge på fjerde 

hovedrapport vedtatt av FNs klimapanel. 

9) En effektiv overvåking av fluorholdige klimagasser er avgjørende for å måle framskrittene med å oppfylle målene om 

reduksjon av utslipp og for å vurdere virkningen av denne forordning. Bruken av konsekvente data av høy kvalitet er av 

avgjørende betydning for å sikre kvaliteten på rapporteringen av utslipp av fluorholdige klimagasser. Medlemsstatenes 

innføring av systemer for rapportering av utslipp av fluorholdige klimagasser vil sikre samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 525/2013(1). Data om lekkasje av fluorholdige klimagasser fra anlegg og produkter som 

samles inn av selskaper i henhold til denne forordning, kan i vesentlig grad forbedre disse systemene for rapportering av 

utslipp. På denne måten bør det være mulig å kontrollere at de opplysningene som brukes til å beregne utslipp, er 

konsekvente, og å forbedre tilnærminger basert på beregninger og dermed danne grunnlag for en bedre vurdering av 

utslippene av fluorholdige klimagasser i de nasjonale fortegnelsene over klimagasser. 

10)  Ettersom det finnes egnede alternativer bør det aktuelle forbudet mot bruk av svovelheksafluorid i presstøping av 

magnesium og gjenbruk av magnesiumlegeringer fra presstøping utvides til å omfatte anlegg som bruker mindre enn 850 

kg svovelheksafluorid per år. På samme måte bør bruken av kuldemedier med et svært høyt globalt oppvarmingspotensial 

på 2 500 eller mer i forbindelse med service eller vedlikehold av kjøleutstyr med en fyllingsmengde på 40 tonn CO2-

ekvivalenter eller mer, forbys etter en passende overgangsperiode. 

11) Det bør innføres forbud mot å bringe i omsetning nye anlegg og produkter til kjøling, luftkondisjonering og brannvern 

som inneholder, eller hvis funksjon er avhengig av, bestemte fluorholdige klimagasser når det finnes egnede alternativer 

til bruken av disse. Dersom det ikke finnes alternativer, eller disse ikke kan brukes av tekniske eller sikkerhetsmessige 

årsaker, eller dersom bruken av slike alternativer ville kunne medføre uforholdsmessig høye kostnader, bør det være 

mulig for Kommisjonen å tillate unntak slik at slike anlegg og produkter kan bringes i omsetning i et begrenset tidsrom. 

På bakgrunn av framtidig teknisk utvikling bør Kommisjonen vurdere nærmere forbud mot å bringe i omsetning nye 

anlegg og produkter for sekundære mellomspenningsbrytere og nye små, todelte klimaanlegg.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av klimagassutslipp og 

for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og om oppheving av vedtak 

nr. 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 
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12) Anlegg og produkter som inneholder fluorholdige klimagasser, bør kunne bringes i omsetning dersom det samlede 

utslippet av klimagasser for dette anlegget eller produktet i hele dets livssyklus, idet det tas hensyn til realistiske 

lekkasje- og gjenvinningsrater, er lavere enn det som ville ha vært tilfelle med tilsvarende utstyr uten fluorholdige 

klimagasser, hvis høyeste tillatte energiforbruk er fastsatt i de relevante gjennomføringstiltakene som er vedtatt i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF(1). En regelmessig gjennomgåelse av disse gjennomførings-

tiltakene på egnede tidspunkter i samsvar med nevnte direktiv vil bidra til å sikre at disse gjennomføringstiltakene 

fortsatt er effektive og hensiktsmessige. 

13) En gradvis reduksjon av mengden av hydrofluorkarboner som kan bringes i omsetning, er blitt identifisert som den mest 

effektive og kostnadseffektive måten for å redusere utslippene av disse stoffene på lang sikt. 

14) For å gjennomføre en gradvis reduksjon av mengden av hydrofluorkarboner som kan bringes i omsetning på markedet i 

Unionen, bør Kommisjonen tildele kvoter til enkeltstående produsenter og importører for omsetning av hydrofluorkarboner 

på markedet, for å sikre at den overordnede mengdebegrensningen av hydrofluorkarboner som bringes i omsetning, ikke 

overskrides. For ikke å sette på spill den gradvise reduksjonen av mengden av hydrofluorkarboner som bringes i omsetning, 

bør det tas hensyn til hydrofluorkarboner i anlegg eller produktet i Unionens kvotesystem. Dersom hydrofluorkarboner i 

anlegg eller produktet ikke er brakt i omsetning før påfyllingen av anlegget eller produktet, bør det kreves en 

samsvarserklæring for å dokumentere at det er tatt hensyn til disse hydrofluorkarbonene i Unionens kvotesystem. 

15) I første omgang bør beregningen av referanseverdier og tildeling av kvoter til enkeltstående produsenter og importører 

baseres på mengden av hydrofluorkarboner som de har rapportert at de har brakt i omsetning i løpet av referanseperioden 

fra 2009 til 2012. For ikke å utelukke små foretak bør elleve prosent av den samlede mengdebegrensningen være forbeholdt 

importører og produsenter som ikke har brakt i omsetning ett tonn eller mer av fluorholdige klimagasser i referanse-

perioden. 

16) Kommisjonen bør gjennom regelmessig omregning av referanseverdier og kvoter sikre at foretak får muligheten til å 

fortsette sin virksomhet på grunnlag av de gjennomsnittlige volumene de har brakt i omsetning de siste årene. 

17)  Produksjonsprosessen for enkelte fluorholdige gasser kan føre til betydelige utslipp av andre fluorholdige klimagasser 

som biprodukter. Fluorholdige klimagasser bør kunne bringes i omsetning på markedet bare på den betingelse at slike 

utslipp av biprodukter destrueres eller gjenvinnes til senere bruk. 

18) Kommisjonen bør sikre at det finnes et sentralt elektronisk register for å forvalte kvoter for å bringe hydrofluorkarboner 

i omsetning, herunder loggføring av anlegg og produkter som bringes i omsetning, særlig når anlegget eller produktet 

allerede er fylt på med hydrofluorkarboner som ikke har vært brakt i omsetning før påfylling, noe som krever verifise-

ring gjennom en samsvarserklæring og etterfølgende tredjemannskontroll av at det er tatt hensyn til mengden av 

hydrofluorkarboner i Unionens kvotesystem. 

19) For å opprettholde fleksibiliteten på markedet for hydrofluorkarboner i bulk bør det være mulig å overføre kvoter tildelt 

på grunnlag av referanseverdier til en annen produsent eller importør i Unionen, eller til en annen produsent eller 

importør som er representert i Unionen ved en enerepresentant. 

20) For å gjøre det mulig å overvåke hvor effektiv denne forordning er bør de gjeldende forpliktelsene om rapportering utvides 

til å omfatte andre fluorholdige stoffer som har et betydelig globalt oppvarmingspotensial, eller som sannsynligvis vil 

erstatte de fluorholdige klimagassene som er oppført i vedlegg I. Av samme grunn bør destruering av fluorholdige 

klimagasser og import til Unionen av disse gassene når de inngår i anlegg og produkter, også rapporteres. Det bør fastsettes 

bagatellgrenser for å unngå en uforholdsmessig stor administrativ byrde, særlig for små og mellomstore bedrifter og svært 

små bedrifter. 

21) Kommisjonen bør kontinuerlig overvåke virkningene av å redusere mengden av hydrofluorkarboner som er brakt i 

omsetning, herunder virkninger på levering av anlegg og produkter, når bruken av hydrofluorkarboner ville kunne føre 

til lavere utslipp i løpet av livssyklusen enn dersom det ble benyttet alternativ teknologi. Kommisjonen bør utarbeide en 

  

(1) 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). 
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rapport om tilgangen på hydrofluorkarboner på unionsmarkedet senest innen utgangen av 2020. Kommisjonen bør 

foreta en omfattende gjennomgåelse senest innen utgangen av 2022 med henblikk på en tilpasning til rett tid av 

bestemmelsene i denne forordning på bakgrunn av gjennomføringen av den, ny utvikling og internasjonale forpliktelser 

og med henblikk på å foreslå ytterligere reduksjonstiltak, dersom det er relevant. 

22) 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). 

23)  For å endre visse ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning bør myndigheten til å vedta rettsakter gis 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 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. 

24) Ettersom denne forordning er vedtatt i henhold til artikkel 192 nr. 1 i TEUV, hindrer den ikke medlemsstatene i å beholde 

eller innføre strengere vernetiltak som er forenelige med TEUV. I henhold til artikkel 193 i TEUV skal medlemsstater 

underrette Kommisjonen om slike tiltak. 

25) Denne forordning endrer og utfyller formålet med forordning (EF) nr. 842/2006, som derfor bør oppheves. For å sikre en 

smidig overgang fra den gamle ordningen til den nye ordningen er det imidlertid hensiktsmessig å fastsette at kommisjons-

forordning (EF) nr. 1493/2007(2), (EF) nr. 1494/2007(3), (EF) nr. 1497/2007(4), (EF) nr. 1516/2007(5), (EF) 

nr. 303/2008(6), (EF) nr. 304/2008(7), (EF) nr. 305/2008(8), (EF) nr. 306/2008(9), (EF) nr. 307/2008(10) og (EF) 

nr. 308/2008(11) fortsatt bør være i kraft og fortsette å gjelde, med mindre og inntil de oppheves gjennom delegerte 

rettsakter eller gjennomføringsrettsakter vedtatt av Kommisjonen i henhold til denne forordning. 

26)  Ettersom målene for denne forordning ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av den 

grensekryssende karakteren til de miljømessige problemene som denne forordning tar opp, og denne forordnings 

virkninger på handelen i Unionen og på den eksterne handelen, bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i 

  

(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) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1493/2007 av 17. desember 2007 om fastsettelse av formatet for den rapporten som skal innleveres av 

produsenter, importører og eksportører av visse fluorholdige klimagasser i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006 (EUT L 332 av 18.12.2007, s. 7). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1494/2007 av 17. desember 2007 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av etikettenes utforming og ytterligere merkingskrav med hensyn til produkter og utstyr som inneholder visse fluorholdige 

klimagasser (EUT L 332 av 18.12.2007, s. 25). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1497/2007 av 18. desember 2007 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av standardkrav til lekkasjekontroll for faste brannvernsystemer som inneholder visse fluorholdige klimagasser (EUT L 333 

av 19.12.2007, s. 4). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1516/2007 av 19. desember 2007 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av standardkrav til lekkasjekontroll for fast kjøle-, klimaanleggs- og varmepumpeutstyr som inneholder visse fluorholdige 

klimagasser (EUT L 335 av 20.12.2007, s. 10). 

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 303/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifisering av foretak og personell med hensyn til fast kjøle-, 

klimaanleggs- og varmepumpeutstyr som inneholder visse fluorholdige klimagasser (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 3). 

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 304/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifisering av foretak og personell med hensyn til faste 

brannvernsystemer og brannslokkingsapparater som inneholder visse fluorholdige klimagasser (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 12). 

(8) Kommisjonsforordning (EF) nr. 305/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifisering av personell som gjenvinner visse fluorholdige 

klimagasser fra høyspentbrytere (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 17). 

(9) Kommisjonsforordning (EF) nr. 306/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifisering av personell som gjenvinner visse løsemidler basert på 

fluorholdige klimagasser, fra utstyr (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 21). 

(10) Kommisjonsforordning (EF) nr. 307/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av minstekrav til opplæringsprogrammer og vilkårene for gjensidig godkjenning av opplæringsbevis for personell med 

hensyn til klimaanlegg i visse motorvogner som inneholder visse fluorholdige klimagasser (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 25). 

(11) Kommisjonsforordning (EF) nr. 308/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av formatet for melding om medlemsstatenes opplærings- og sertifiseringsprogrammer (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 28). 
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samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholds-

messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 

målene, 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Formålet med denne forordning er å verne miljøet ved å redusere utslipp av fluorholdige klimagasser. Denne forordning 

a)  fastsetter bestemmelser om begrensning, bruk, gjenvinning og destruering av fluorholdige klimagasser, og om tilhørende 

tilleggstiltak, 

b)  pålegger vilkår for å bringe i omsetning særskilte anlkegg og produkter som inneholder, eller hvis funksjon er avhengig av, 

fluorholdige klimagasser, 

c)  pålegger vilkår for særskilt bruk av fluorholdige klimagasser og 

d)  fastsetter mengdebegrensninger for å bringe hydrofluorkarboner i omsetning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «fluorholdige klimagasser» hydrofluorkarboner, perfluorkarboner, svovelheksafluorid og andre klimagasser som inneholder 

fluor, og er oppført i vedlegg I, eller stoffblandinger som inneholder et av disse stoffene, 

2) «hydrofluorkarboner» eller «HFK» stoffer oppført i avsnitt 1 i vedlegg I, eller stoffblandinger som inneholder et av disse 

stoffene, 

3) «perfluorkarboner» eller «PFK» stoffer oppført i avsnitt 2 i vedlegg I, eller stoffblandinger som inneholder et av disse 

stoffene, 

4) «svovelheksafluorid» eller «SF6» stoffer oppført i avsnitt 3 i vedlegg I, eller stoffblandinger som inneholder dette stoffet, 

5) «stoffblanding» en væske som består av to eller flere stoffer, hvorav minst ett er et stoff som er oppført i vedlegg I eller i 

vedlegg II, 

6) «globalt oppvarmingspotensial» eller «GWP» oppvarmingspotensialet til en fluorholdig klimagass i forhold til oppvarmings-

potensialet til karbondioksid («CO2»), beregnet i form av oppvarmingspotensialet over en periode på 100 år for ett kilogram 

av en klimagass i forhold til ett kilogram CO2, som oppført i vedlegg I, II og IV eller når det gjelder stoffblandinger, beregnet 

i samsvar med vedlegg IV, 

7) «tonn CO2-ekvivalenter» en mengde klimagasser uttrykt som produktet av vekten av klimagasser i metrisk tonn og deres 

globale oppvarmingspotensial, 

8) «driftsansvarlig» den fysiske eller juridiske personen som har det faktiske ansvaret for de tekniske funksjonene til anleggene 

og produktene som omfattes av denne forordning; en medlemsstat kan, i nærmere definerte og særlige situasjoner, utpeke 

eieren som den som har ansvaret for den driftsansvarliges forpliktelser, 

9) «bruk» anvendelse av fluorholdige klimagasser ved framstilling eller vedlikehold av eller service på anlegg eller produkter, 

herunder etterfylling, eller i andre prosesser nevnt i denne forordning, 

10) «bringe i omsetning» levering til eller tilgjengeliggjøring for en annen part innenfor Unionen for første gang, mot eller 

uten betaling, eller, når det gjelder en produsent, bruk for egen regning, og omfatter tollmessig frigivelse for fri omsetning 

i Unionen, 

11) «hermetisk tett anlegg eller produkt» anlegg eller produkter der alle deler som inneholder fluorholdige klimagasser, er 

forseglet ved sveising, lodding eller en tilsvarende fast sammenføyning, som kan omfatte ventiler eller serviceåpninger 

med hette som gjør det mulig med tilfredsstillende reparasjon eller fjerning, og som har en testet lekkasjemengde på 

mindre enn tre gram per år under et trykk på minst en firedel av det høyeste tillatte trykket,  
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12) «beholder» et produkt som i hovedsak er utformet for transport eller lagring av fluorholdige klimagasser, 

13) «engangsbeholder» en beholder som ikke kan etterfylles uten å bli tilpasset til dette formålet, eller som bringes i 

omsetning uten at det er fastsatt bestemmelser om at den skal returneres for etterfylling, 

14) «gjenvinning» innsamling og lagring av fluorholdige klimagasser fra anlegg og produkter, herunder beholdere, i forbindelse 

med vedlikehold eller service eller før fjerning av anlegg eller produkter, 

15) «gjenbruk» ombruk av en gjenvunnet fluorholdig klimagass etter en grunnleggende rensingsprosess, 

16) «regenerering» ny bearbeiding av en gjenvunnet fluorholdig klimagass for å oppfylle samme krav som et ubrukt stoff, idet 

det tas hensyn til tiltenkt bruk, 

17) «destruering» den prosessen som all eller det meste av en fluorholdig klimagass gjennomgår for å bli fast omdannet eller 

nedbrutt til et eller flere stabile stoffer som ikke er fluorholdige klimagasser,  

18) «kassering» den prosessen der et anlegg eller produkt eller en del av et anlegg eller produkt som inneholder fluorholdige 

klimagasser, stenges helt av eller tas ut av drift eller bruk. 

19) «reparasjon» istandsettelse av anlegg eller produkter som er skadet eller lekker, og som inneholder, eller hvis funksjon er 

avhengig av, fluorholdige klimagasser, som omfatter en del som inneholder eller er utformet for å inneholde slike gasser, 

20) «installasjon» montering av to eller flere deler av produkter eller kretser, som inneholder eller er utformet for å inneholde 

fluorholdige klimagasser, for å installere et anlegg på det stedet der det skal være i drift, som medfører samling av gassrør 

i et system for å fullføre et kretsløp, uavhengig av om det er behov for å fylle på anlegget etter montering, 

21) «vedlikehold eller service» all virksomhet, bortsett fra gjenvinning i henhold til artikkel 8 og lekkasjekontroller i henhold 

til artikkel 4 og artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i denne forordning, som innebærer et brudd i kretsene, som inneholder eller er 

utformet for å inneholde fluorholdige klimagasser, særlig påfylling av anlegget med fluorholdige klimagasser, fjerning av 

en eller flere deler av produktet eller kretsen, montering på nytt av to eller flere deler av produktet eller kretsen, samt 

reparasjon av lekkasjer, 

22) «ubrukt stoff» et stoff som ikke har vært brukt tidligere, 

23) «fastmontert» som vanligvis ikke flyttes når det er i bruk, herunder flyttbare klimaanlegg til innendørs bruk, 

24) «mobil» som vanligvis forflyttes når det er i bruk, 

25) «enkomponentsskum» en skumsammensetning i én enkelt aerosolbeholder i ureagert eller delvis reagert flytende form, 

som utvider seg og herdes når den forlater beholderen, 

26) «kjøle- og frysebil» enhver motorvogn med en masse på over 3,5 tonn som er utformet og konstruert hovedsakelig med 

tanke på godstransport, og som er utstyrt med en kjøle- og fryseenhet, 

27) «kjøle- og frysehenger» et kjøretøy som er utformet og konstruert for å bli trukket av en lastebil eller en traktor, 

hovedsakelig med tanke på godstransport, og som er utstyrt med en kjøle- og fryseenhet, 

28) «teknisk aerosol» en aerosolbeholder som brukes til å vedlikeholde, reparere, rengjøre, teste, bekjempe insekter og 

framstille produkter og utstyr, ved installering av utstyr og til andre formål, 

29) «lekkasjepåvisningssystem» en kalibrert mekanisk, elektrisk eller elektronisk innretning for å oppdage lekkasje av 

fluorholdige klimagasser, som varsler den driftsansvarlige når slike gasser påvises, 

30) «foretak» enhver fysisk eller juridisk person som 

a)  produserer, bruker, gjenvinner, samler inn, gjenbruker, regenererer eller destruerer fluorholdige klimagasser, 

b)  importerer eller eksporterer fluorholdige klimagasser eller anlegg og produkter som inneholder slike gasser, 

c)  bringer i omsetning fluorholdige klimagasser eller anlegg og produkter som inneholder, eller hvis funksjon er 

avhengig av, slike gasser, 

d)  installerer, utfører service, vedlikeholder, reparerer eller demonterer anlegg og produkter som inneholder, eller hvis 

funksjon er avhengig av, fluorholdige klimagasser, eller kontrollerer slikt utstyr for lekkasjer,  
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e)  bruker anlegg eller produkter som inneholder, eller hvis funksjon er avhengig av, fluorholdige klimagasser, 

f)  produserer, importerer, eksporterer, bringer i omsetning eller destruerer gassene oppført i vedlegg II, 

g)  bringer i omsetning anlegg eller produkter som inneholder gassene oppført i vedlegg II, 

31) «råvare» enhver fluorholdig klimagass eller ethvert stoff som er oppført i vedlegg II, og som omdannes kjemisk i en 

prosess der det forandres fullstendig i forhold til sin opprinnelige sammensetning, og som gir bare ubetydelige utslipp, 

32) «kommersiell bruk» som brukes til lagring, utstilling eller distribusjon av produkter for salg til sluttbrukere i detaljhandel 

og serveringsvirksomhet, 

33) «brannvernutstyr» utstyr og systemer som benyttes for å forebygge og bekjempe brann, herunder brannslokkings-

apparater, 

34) «organisk Rankine-syklus» en syklus som inneholder kondenserbar fluorholdig klimagass og omdanner varme fra en 

varmekilde til energi til produksjon av elektrisk eller mekanisk energi, 

35) «militært utstyr» våpen, ammunisjon og krigsmateriell for militære formål som er nødvendig for å beskytte vesentlige 

sikkerhetsinteresser i medlemsstatene, 

36) «elektrisk bryteranlegg» strømbrytere og kombinasjoner av disse med tilhørende betjenings-, måle-, verne- og regulerings-

utstyr, og sammensetninger av slike innretninger og slikt utstyr med tilhørende sammenkoplinger, tilbehør, begrensninger og 

støttekonstruksjoner, som er beregnet på bruk i forbindelse med produksjon, overføring, distribusjon og omdanning av 

elektrisk energi, 

37) «sentraliserte kjøle- og frysesystemer med flere moduler» systemer med to eller flere kompressorer som arbeider parallelt, 

og som er koplet til en eller flere felles kondensatorer og en rekke kjøle- og fryseapparater som kjøledisker, skap, frysere 

eller kjøle- og fryserom. 

38) «primær kuldemediekrets i kaskadesystemer» primærkuldemediekretsen i et kaskadesystem der en kombinasjon av to 

eller flere separate kuldemediekretser er koplet i serie, slik at primærkuldemediekretsen absorberer kondensatorvarmen fra 

en sekundærkuldemediekrets, 

39) «todelt klimaanlegg» (splittanlegg) et klimaanlegg til innendørs bruk som består av én innendørsenhet og én utendørs-

enhet, som er koplet sammen med kjølerør, og som må installeres på stedet. 

KAPITTEL II 

BEGRENSNING 

Artikkel 3 

Forebygging av utslipp av fluorholdige klimagasser 

1.  Tilsiktet utslipp av fluorholdige klimagasser til atmosfæren skal være forbudt dersom utslipp ikke er teknisk nødvendig 

for den tiltenkte bruken. 

2.  Driftsansvarlige for anlegg og produkter som inneholder fluorholdige klimagasser skal treffe forebyggende tiltak for å 

hindre utilsiktet utslipp («lekkasje») av disse gassene. De skal treffe alle tiltak som er teknisk og økonomisk gjennomførbare for 

å redusere lekkasjer av fluorholdige klimagasser til et minimum. 

3.  Dersom en lekkasje av fluorholdige klimagasser påvises, skal de driftsansvarlige sikre at anlegget eller produktet repareres 

så raskt som mulig. 

Dersom anlegget eller produktet er underlagt lekkasjekontroll i henhold til artikkel 4 nr. 1, og en lekkasje i anlegget eller 

produktet er blitt reparert, skal de driftsansvarlige sikre at anllegget eller utstyret kontrolleres av en sertifisert, fysisk person 

innen én måned etter reparasjonen for å kontrollere at reparasjonen har vært effektiv. 

4.  Fysiske personer som utfører oppgavene nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav a)–c), skal være sertifiserte i samsvar med 

artikkel 10 nr. 4 og 7, og treffe forebyggende tiltak for å hindre lekkasje av fluorholdige klimagasser. 

Foretak som utfører installasjon, service, vedlikehold, reparasjon eller kassering av anlegg eller produkter som er oppført i 

artikkel 4 nr. 2 bokstav a)–d), skal være sertifiserte i samsvar med artikkel 10 nr. 6 og 7 og treffe forebyggende tiltak for å 

forhindre lekkasje av fluorholdige klimagasser.  
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Artikkel 4 

Lekkasjekontroll 

1.  Driftsansvarlige for anlegg eller produkter som inneholder fluorholdige klimagasser i mengder på 5 tonn CO2-ekvivalenter 

eller mer, og som ikke inngår i skumplast, skal sikre at utstyret kontrolleres for lekkasjer. 

Hermetisk tette anlegg eller produkter som inneholder fluorholdige klimagasser i mengder på mindre enn 10 tonn CO2-

ekvivalenter, skal ikke omfattes av lekkasjekontroll i henhold til denne artikkel, forutsatt at anlegget eller produktet er merket 

som hermetisk tett. 

Elektriske bryteranlegg skal ikke omfattes av lekkasjekontroll i henhold til denne artikkel, forutsatt at de oppfyller ett av 

følgende vilkår: 

a) De har en testet lekkasjerate som i henhold til produsentens spesifikasjon er på mindre enn 0,1 % per år, og er merket i 

samsvar med dette. 

b) De er utstyrt med en innretning som overvåker trykk eller densitet, eller 

c) de inneholder mindre enn 6 kg fluorholdige klimagasser. 

2.  Nr. 1 gjelder for driftsansvarlige for følgende anlegg eller produkter som inneholder fluorholdige klimagasser: 

a) Fastmonterte kuldeanlegg og -produkter. 

b) Fastmontert klimaanlegg. 

c) Fastmonterte varmepumper. 

d) Fastmontert brannvernutstyr. 

e)  Kjøle- og fryseenheter til kjøle- og frysebiler og -hengere. 

f)  Elektriske bryteranlegg. 

g)  Organiske Rankine-sykluser. 

Når det gjelder anlegg, produkter og utstyr nevnt i bokstav a)–e) i første ledd skal kontrollen utføres av fysiske personer som er 

sertifisert i samsvar med reglene fastsatt i artikkel 10. 

Som unntak fra første ledd i nr. 1 skal anlegg, produkter og utstyr som inneholder mindre enn 3 kg fluorholdige klimagasser, 

eller hermetisk tette anlegg eller produkter merket som dette og inneholder mindre enn 6 kg fluorholdige klimagasser, inntil 

31. desember 2016 ikke omfattes av lekkasjekontroll. 

3.  Lekkasjekontrollene i henhold til nr. 1 skal utføres med følgende hyppighet: 

a) For anlegg og produkter som inneholder fluorholdige klimagasser i mengder på 5 tonn CO2-ekvivalenter eller mer, men 

mindre enn 50 tonn CO2-ekvivalenter: minst hver tolvte måned, eller dersom det er installert et lekkasjepåvisningssystem, 

minst hver 24. måned. 

a) For anlegg og produkter som inneholder fluorholdige klimagasser i mengder på 50 tonn CO2-ekvivalenter eller mer, men 

mindre enn 500 tonn CO2-ekvivalenter: minst hver sjette måned, eller dersom det er installert et lekkasjepåvisningssystem, 

minst hver tolvte måned. 

c)  For anlegg og produkter som inneholder fluorholdige klimagasser i mengder på 500 tonn CO2-ekvivalenter eller mer: minst 

hver tredje måned, eller dersom det er installert et lekkasjepåvisningssystem, minst hver sjette måned.  
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4.  For brannvernutstyr som er nevnt i nr. 2 bokstav d), skal forpliktelsene i nr. 1 anses som oppfylt dersom følgende to vilkår 

er oppfylt: 

a) Den gjeldende kontrollordningen oppfyller kravene i ISO 14520- eller EN 15004-standarden, og 

b) brannvernutstyret kontrolleres like så ofte som det kreves i henhold til nr. 3. 

5.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette krav til de lekkasjekontrollene som skal utføres i 

samsvar med nr. 1 i denne artikkel for hver type utstyr nevnt i dette nummer, identifisere de delene av anlegg og produkter der 

risikoen for lekkasje er størst, og oppheve rettsakter som er vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 7 i forordning (EF) nr. 842/2006. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 24. 

Artikkel 5 

Lekkasjepåvisningssystemer 

1.  Driftsansvarlige for det utstyret som er oppført i artikkel 4 nr. 2 bokstav a)–d), og som inneholder fluorholdige klimagasser i 

mengder på 500 tonn CO2-ekvivalenter eller mer, skal sikre at utstyret har et lekkasjepåvisningssystem som varsler den 

driftsansvarlige eller en servicebedrift ved lekkasjer. 

2.  Driftsansvarlige for det utstyret som er oppført i artikkel 4 nr. 2 bokstav f)–g), og som inneholder fluorholdige klimagasser i 

mengder på 500 tonn CO2-ekvivalenter eller mer, og som er installert fra og med 1. januar 2017, skal sikre at utstyret har et 

lekkasjepåvisningssystem som varsler den driftsansvarlige eller en servicebedrift ved lekkasjer. 

3.  Driftsansvarlige for det utstyret som er oppført i artikkel 4 nr. 2 bokstav a)–d) og g), og som er omfattet av nr. 1 eller 2 i 

denne artikkel, skal sikre at lekkasjepåvisningssystemene kontrolleres minst én gang hver tolvte måned for å sikre at de fungerer 

tilfredsstillende. 

4.  Driftsansvarlige for det utstyret som er oppført i artikkel 4 nr. 2 bokstav f), og som er omfattet av nr. 2 i denne artikkel, 

skal sikre at lekkasjepåvisningssystemene kontrolleres minst én gang hvert sjette år for å sikre at de fungerer tilfredsstillende. 

Artikkel 6 

Loggføring 

1.  Driftsansvarlige for anlegg og produkter som kontrolleres for lekkasjer i henhold til artikkel 4 nr. 1, skal opprette og føre 

et register for hver del av slike anlegg og produkter med nærmere angivelse av følgende: 

a) Fyllingsmengden og typen av fluorholdige klimagasser som er installert. 

b) Fyllingsmengden av fluorholdige klimagasser som er tilført under installering, vedlikehold eller service, eller på grunn av 

lekkasje. 

c) Hvorvidt fyllingsmengdene av installerte fluorholdige klimagasser er blitt gjenbrukt eller regenerert, herunder navnet på og 

adressen til gjenbruks- eller regenereringsanlegget, og eventuelt sertifiseringsnummeret. 

d) Mengden av fluorholdige klimagasser som er gjenvunnet. 

e) Identiteten til det foretaket som har installert, utført service, vedlikeholdt og eventuelt reparert eller kassert anlegget eller 

produktet, herunder eventuelt nummeret på dets sertifikat. 

f) Datoene for og resultatene av kontrollene utført i henhold til artikkel 4 nr. 1–3. 

g) Dersom anlegget eller produktet ble kassert, de tiltakene som er truffet for å gjenvinne og sluttbehandle de fluorholdige 

klimagassene. 

2.  Med mindre registrene nevnt i nr. 1 lagres i en database opprettet av vedkommende myndigheter i medlemsstatene gjelder 

følgende regler:  
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a) De driftsansvarlige nevnt i nr. 1 skal føre registre som nevnt i dette nummer i minst fem år. 

b) Foretakene som utfører oppgavene nevnt i nr. 1 bokstav e) for driftsansvarlige, oppbevarer kopier av registrene nevnt i nr. 1 

i minst fem år. 

Registrene nevnt i nr. 1 skal på anmodning gjøres tilgjengelige for vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten eller 

for Kommisjonen. I den utstrekning slike registre inneholder miljøinformasjon, får europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/4/EF(1) eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1367/2006(2) tilsvarende anvendelse. 

3.  Med henblikk på artikkel 11 nr. 4 skal foretak som leverer fluorholdige klimagasser opprette et register over relevante 

opplysninger om kjøpere av fluorholdige klimagasser, herunder følgende opplysninger: 

a) Numrene på kjøpernes sertifikater, og 

b) de mengdene av fluorholdige klimagasser som er kjøpt. 

Foretak som leverer fluorholdige klimagasser, skal føre disse registrene i minst fem år. 

De foretakene som leverer fluorholdige klimagasser, skal på anmodning gjøre slike registre tilgjengelige for vedkommende 

myndighet i den berørte medlemsstaten eller for Kommisjonen. I den utstrekning registrene inneholder miljøinformasjon, får 

direktiv 2003/4/EF eller forordning (EF) nr. 1367/2006 tilsvarende anvendelse. 

4.  Kommisjonen kan ved hjelp av en gjennomføringsrettsakt fastsette formatet for registrene nevnt i nr. 1 og 3 i denne artikkel, 

og angi hvordan de bør opprettes og føres. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren 

nevnt i artikkel 24. 

Artikkel 7 

Utslipp av fluorholdige klimagasser i forbindelse med produksjon 

1.  Produsenter av fluorholdige forbindelser skal treffe alle nødvendige tiltak for å begrense utslipp av fluorholdige 

klimagasser i størst mulig grad under 

a) produksjon, 

b) transport, og 

c) lagring. 

Denne artikkel får også anvendelse når fluorholdige klimagasser produseres som biprodukter. 

2.  Med forbehold for artikkel 11 nr. 1 skal det være forbudt å bringe i omsetning fluorholdige klimagasser og de gassene som er 

oppført i vedlegg II, med mindre produsenter og importører, når det er relevant, på tidspunktet for en slik omsetning framlegger 

dokumentasjon som viser at trifluormetan, som produseres som et biprodukt under produksjonsprosessen, herunder ved framstilling 

av råvare til deres produksjon, er blitt destruert eller gjenvunnet til senere bruk i samsvar med beste tilgjengelige teknikker. 

Dette kravet får anvendelse fra 11. juni 2015. 

Artikkel 8 

Gjenvinning 

1.  Driftsansvarlige for fastmonterte anlegg eller produkter eller kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere som 

inneholder fluorholdige klimagasser som ikke inngår i skumplast, skal sikre at gjenvinningen av disse gassene utføres av 

fysiske personer som innehar de relevante sertifikatene fastsatt i artikkel 10, slik at disse gassene gjenbrukes, regenereres eller 

destrueres. 

Dette kravet gjelder for driftsansvarlige for følgende utstyr: 

a) Kuldemediekretser i fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg. 

b) Kuldemediekretser i kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av råds-

direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1367/2006 av 6. september 2006 om anvendelse på fellesskapsinstitusjoner og -organer av 

bestemmelsene i Århus-konvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltakelse i beslutningsprosesser og tilgang til rettsmidler i 

saker vedrørende miljø (EUT L 264 av 25.9.2006, s. 13). 
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c) Fastmonterte anlegg og produkter som inneholder løsemidler basert på fluorholdige klimagasser. 

d) Fastmontert brannvernutstyr. 

e) Stasjonære elektriske brytere. 

2.  Det foretaket som bruker en beholder til fluorholdige klimagasser rett før den skal sluttbehandles, skal sørge for at 

eventuelle restgasser i beholderen gjenvinnes for å sikre at de gjenbrukes, regenereres eller destrueres. 

3.  Driftsansvarlige for anlegg og produkter som ikke er oppført i nr. 1, herunder mobilt utstyr, som inneholder fluorholdige 

klimagasser, skal sørge for at gassene gjenvinnes, i den utstrekning det er teknisk mulig og ikke medfører uforholdsmessig høye 

kostnader, av fysiske personer med tilstrekkelige kvalifikasjoner, slik at gassene gjenbrukes, regenereres eller destrueres, eller 

sørge for at de destrueres uten forutgående gjenvinning. 

Gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra klimaanlegg i veigående kjøretøyer utenfor virkeområdet for europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/40/EF(1) skal utføres av fysiske personer med tilstrekkelige kvalifikasjoner. 

For gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra klimaanlegg i motorvogner som hører inn under virkeområdet for direktiv 

2006/40/EF, anses bare fysiske personer som innehar minst et opplæringsbevis i samsvar med artikkel 10 nr. 2, å inneha 

tilstrekkelige kvalifikasjoner. 

Artikkel 9 

Ordninger for produsentansvar 

Med forbehold for gjeldende unionsregelverk skal medlemsstatene oppfordre til utvikling av ordninger for produsentansvar for 

gjenvinning av fluorholdige klimagasser og gjenbruk, regenerering eller destruering av disse. 

Medlemsstatene skal gi Kommisjonen opplysninger om tiltak som er truffet i henhold til første ledd. 

Artikkel 10 

Opplæring og sertifisering 

1.  Medlemsstatene skal på grunnlag av minstekravene som er nevnt i nr. 5, opprette eller tilpasse sertifiseringsprogrammer, 

herunder evalueringsprosesser. Medlemsstatene skal sørge for at opplæringen er tilgjengelig for fysiske personer som utfører 

følgende oppgaver: 

a) Installering, service, vedlikehold, reparasjon eller kassering av utstyret oppført i artikkel 4 nr. 2 bokstav a)–f). 

b) Lekkasjekontroll av utstyr nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav a)–e) som fastsatt i artikkel 4 nr. 1. 

c) Gjenvinning av fluorholdige klimagasser som fastsatt i artikkel 8 nr. 1. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at det finnes opplæringsprogrammer for fysiske personer som gjenvinner fluorholdige klimagasser 

fra klimaanlegg i motorvogner som hører inn under virkeområdet for direktiv 2006/40/EF, på grunnlag av minstekravene nevnt i 

nr. 5. 

3.  Sertifiseringsprogrammene og opplæringen fastsatt i nr. 1 og 2 skal omfatte følgende: 

a) Gjeldende forskrifter og tekniske standarder. 

b) Forebygging av utslipp. 

c) Gjenvinning av fluorholdige klimagasser. 

d) Sikker håndtering av utstyr av den typen og størrelsen som omfattes av sertifikatet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/40/EF av 17. mai 2006 om utslipp fra klimaanlegg i motorvogner og om endring av rådsdirektiv 

70/156/EØF (EUT L 161 av 14.6.2006, s. 12). 
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e) Opplysninger om relevante teknologier for å erstatte eller redusere bruken av fluorholdige klimagasser og sikker håndtering 

av disse. 

4.  Sertifikater i henhold til de sertifiseringsprogrammene som er fastsatt i nr. 1, skal utstedes på betingelse av at søkeren har 

fullført en evalueringsprosess fastsatt i samsvar med nr. 1, 3 og 5. 

5.  Minstekravene til sertifiseringsprogrammene er fastsatt i forordning (EF) nr. 303/2008 til (EF) nr. 306/2008 og i henhold til 

nr. 12. Minstekravene til opplæringsbevis er fastsatt i forordning (EF) nr. 307/2008 og i henhold til nr. 12. Disse minstekravene 

skal for hver type utstyr som er nevnt i nr. 1 og 2, angi praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper, eventuelt skille mellom ulike 

former for virksomheter som omfattes, samt vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifikater og opplæringsbevis. 

6.  Medlemsstatene skal opprette eller tilpasse sertifiseringsprogrammer på grunnlag av minstekravene nevnt i nr. 5 for 

foretak som utfører installasjon, service, vedlikehold, reparasjon eller kassering av det utstyret som er oppført i artikkel 4 nr. 2 

bokstav a)–d), for andre parter. 

7.  Gjeldende sertifikater og opplæringsbevis som er utstedt i samsvar med forordning (EF) nr. 842/2006, skal fortsatt være 

gyldige i samsvar med de vilkårene som de opprinnelig ble utstedt på. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at alle fysiske personer som innehar sertifikat i henhold til sertifiseringsprogrammene som er 

fastsatt i nr. 1 og 7, har tilgang til opplysninger om hvert av følgende punkter: 

a)  Teknologiene nevnt i nr. 3 bokstav e) og 

b)  gjeldende forskriftskrav for håndtering av utstyr som inneholder alternative kuldemedier med fluorholdige klimagasser. 

9.  Medlemsstatene skal sørge for at det finnes tilgang til opplæring for fysiske personer som ønsker å oppdatere sine 

kunnskaper med hensyn til punktene nevnt i nr. 3. 

10.  Medlemsstatene skal senest 1. januar 2017 underrette Kommisjonen om sine sertifiserings- og opplæringsprogrammer. 

Medlemsstatene skal godkjenne sertifikater og opplæringsbevis som er utstedt i en annen medlemsstat i samsvar med denne 

artikkel. De skal ikke begrense adgangen til å yte tjenester eller etableringsadgangen fordi et sertifikat er blitt utstedt i en annen 

medlemsstat. 

11.  Ethvert foretak som tildeler en oppgave nevnt i nr. 1 til et annet foretak, skal treffe rimelige tiltak for å sikre at sistnevnte 

innehar de nødvendige sertifikatene som kreves for å utføre oppgavene i henhold til denne artikkel. 

12.  Dersom det for anvendelsen av denne artikkel viser seg nødvendig å fastsette en mer harmonisert strategi for opplæring og 

sertifisering, skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter tilpasse og ajourføre minstekravene til ferdigheter og 

kunnskap som skal inngå, angi nærmere regler for sertifisering eller bevis samt vilkårene for gjensidig anerkjennelse og 

oppheve rettsakter som er vedtatt i henhold til artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 842/2006. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 24. Når Kommisjonen utøver sin myndighet i henhold til 

dette nummer, skal den ta hensyn til relevante gjeldende ordninger for kvalifisering eller sertifisering. 

13.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette formatet for underretningen nevnt i nr. 10 i denne artikkel 

og oppheve rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 5 nr. 5 i forordning (EF) nr. 842/2006. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 24. 

14.  Dersom kravene i henhold til denne artikkel med hensyn til levering av sertifiseringer og opplæring innebærer uforholds-

messig store byrder for en medlemsstat på grunn av et lavt befolkningstall og derfor mangel på etterspørsel etter slik opplæring 

og sertifisering, kan kravene oppfylles gjennom godkjenning av sertifikater utstedt i andre medlemsstater. 

Medlemsstater som anvender dette nummer, skal underrette Kommisjonen, som skal underrette de andre medlemsstatene.  
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15.  Ingen bestemmelse i denne artikkel skal hindre medlemsstatene i å opprette ytterligere sertifisering- og opplærings-

programmer med hensyn til annet utstyr enn det som er nevnt i nr. 1. 

KAPITTEL III 

OMSETNING OG BRUKSBEGRENSNING 

Artikkel 11 

Begrensning på omsetning 

1.  Det skal være forbudt å bringe anlegg og produkter oppført i vedlegg III i omsetning, med unntak av militært utstyr, fra 

den datoen som er angitt i nevnte vedlegg, og som i visse tilfeller er differensiert etter type eller globalt oppvarmingspotensial 

for den aktuelle fluorholdige klimagassen. 

2.  Forbudet angitt i nr. 1 gjelder ikke anlegg eller produkter der det i kravene til miljøvennlig utforming vedtatt i henhold til 

direktiv 2009/125/EF, er fastslått at anlegget eller produktet på grunn av høyere energieffektivitet under drift vil ha lavere CO2-

ekvivalente utslipp i hele livssyklusen enn det som er tilfelle for tilsvarende anlegg eller produkter som oppfyller de relevante 

kravene til miljøvennlig utforming og ikke inneholder hydrofluorkarboner. 

3.  Etter en begrunnet anmodning fra en vedkommende myndighet i en medlemsstat og idet det tas hensyn til målene i denne 

forordning, kan Kommisjonen unntaksvis ved hjelp av gjennomføringsrettsakter tillate unntak i inntil fire år for å gjøre det 

mulig å bringe anlegg og produkter som er oppført i vedlegg III, i omsetning, og som inneholder, eller hvis funksjon er 

avhengig av, fluorholdige klimagasser, dersom det kan påvises at 

a) det for et særskilt anlegg eller produkt eller en del av et anlegg eller produkt, eller for en bestemt kategori av anlegg eller 

produkter, ikke finnes alternativer, eller at disse ikke kan brukes av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker, eller 

b) bruken av teknisk gjennomførbare og sikre alternativer ville medføre uforholdsmessige høye kostnader. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 24. 

4.  For å utføre installasjon, service, vedlikehold eller reparasjon av anlegg eller produkter som inneholder fluorholdige 

klimagasser, eller hvis funksjon er avhengig av disse gassene, som krever sertifisering eller bevis i henhold til artikkel 10, skal 

fluorholdige klimagasser bare selges til og kjøpes av foretak som innehar relevante sertifikater eller bevis i samsvar med 

artikkel 10, eller foretak som har ansatte som innehar et sertifikat eller et opplæringsbevis i samsvar med artikkel 10 nr. 2 og  

5. Dette nummer skal ikke hindre foretak uten sertifisering som ikke utfører de formene for virksomhet som er nevnt i første 

punktum i dette nummer, fra å samle inn, transportere eller levere fluorholdige klimagasser. 

5.  Ikke-hermetisk tette anlegg eller produkter med fluorholdige klimagasser skal bare selges til sluttbrukeren dersom det kan 

dokumenteres at installasjonen skal utføres av et foretak som er sertifisert i samsvar med artikkel 10. 

6.  Kommisjonen skal på grunnlag av tilgjengelige opplysninger fra medlemsstatene samle inn opplysninger om nasjonale 

bestemmelser, standarder eller lovgivning i medlemsstatene med hensyn til erstatningsteknologi ved bruk av alternativer til 

fluorholdige klimagasser i kulde-, klima- og varmepumpeanlegg og i skumplast. 

Kommisjonen skal innen 1. januar 2017 offentliggjøre en sammenfattende rapport om opplysningene som er samlet inn i 

henhold til første ledd. 

Artikkel 12 

Merking og opplysninger om anlegg og produkter 

1.  Anlegg og produkter som inneholder, eller hvis funksjon er avhengig av, fluorholdige klimagasser, skal ikke bringes i 

omsetning med mindre de er merket. Dette gjelder bare for 

a)  kuldeanlegg, 

b)  klimaanlegg,  
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c)  varmepumper, 

d)  brannvernutstyr, 

e)  elektriske bryteranlegg, 

f)  aerosolbeholdere som inneholder fluorholdige klimagasser, med unntak av inhalatorer med doseringsinnretning for levering 

av legemiddelbestanddeler, 

g)  alle beholdere for fluorholdige klimagasser, 

h)  løsemidler basert på fluorholdige klimagasser, og 

i)  organiske Rankine-sykluser. 

2.  Anlegg eller produkter som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 11 nr. 3, skal merkes i henhold til dette og 

inneholde en merknad om at nevnte anlegg eller produkter bare kan brukes til det formålet som er omfattet av et unntak i 

henhold til nevnte artikkel. 

3.  Den merkingen som kreves i henhold til nr. 1, skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  En henvisning til at anlegget eller produktet inneholder fluorholdige klimagasser eller at dets funksjon er avhengig av slike 

gasser. 

b)  Den aksepterte handelsbetegnelsen for de aktuelle fluorholdige klimagassene eller, dersom det ikke finnes en slik 

betegnelse, det kjemiske navnet. 

c)  Fra 1. januar 2017, mengden uttrykt i vekt og i CO2-ekvivalenter av fluorholdige klimagasser i anlegget eller produktet, 

eller mengden av fluorholdige klimagasser som utstyret er konstruert for, og gassenes globale oppvarmingspotensial. 

Den merkingen som kreves i henhold til nr. 1, skal, når det er relevant, inneholde følgende opplysninger: 

a)  En merknad om at de fluorholdige klimagassene befinner seg i et hermetisk tett anlegg eller produkt. 

b)  En henvisning til at elektriske brytere har en testet lekkasjerate på mindre enn 0,1 % per år i henhold til den tekniske 

spesifikasjonen fra produsenten. 

4.  Merket skal være lett leselig og ikke kunne slettes og være plassert enten 

a)  nær serviceventiler for påfylling eller gjenvinning av den fluorholdige klimagassen, eller 

b)  på den delen av anlegget eller produktet som inneholder den fluorholdige klimagassen. 

Merket skal være på det eller de offisielle språkene i den medlemsstaten der det skal bringes i omsetning. 

5.  Skumplast og polyolblandinger som inneholder fluorholdige klimagasser, skal ikke bringes i omsetning med mindre de 

fluorholdige klimagassene er identifisert med et merke som bruker den aksepterte handelsbetegnelsen, eller, dersom det ikke finnes 

en slik betegnelse, det kjemiske navnet. Merket skal klart angi at skumplasten eller polyolblandingen inneholder fluorholdige 

klimagasser. Når det gjelder skumplater, skal disse opplysningene angis tydelig på platene og ikke kunne fjernes. 

6.  Regenererte eller gjenbrukte fluorholdige klimagasser skal merkes med opplysninger om at stoffet er regenerert eller 

gjenbrukt, opplysninger om partinummeret og navnet på og adressen til regenererings- eller gjenbrukssanlegget. 

7.  Fluorholdige klimagasser som bringes i omsetning for destruering, skal merkes med en opplysning om at innholdet i 

beholderen bare kan destrueres. 

8.  Fluorholdige klimagasser som bringes i omsetning for direkte eksport, skal merkes med en opplysning om at innholdet i 

beholderen bare kan eksporteres direkte.  
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9.  Fluorholdige klimagasser som bringes i omsetning for å brukes i militært utstyr, skal merkes med en opplysning om at 

innholdet i beholderen bare kan brukes til dette formålet. 

10.  Fluorholdige klimagasser som bringes i omsetning for etsing av halvledermaterialer eller rengjøring av kamre til kjemisk 

dampavsetting i halvlederindustrien, skal merkes med en opplysning om at innholdet i beholderen bare kan brukes til dette 

formålet. 

11.  Fluorholdige klimagasser som bringes i omsetning for å brukes som råvare, skal merkes med en opplysning om at 

innholdet i beholderen bare kan brukes som råvare. 

12.  Fluorholdige klimagasser som bringes i omsetning for produksjon av inhalatorer med doseringsinnretninger for levering 

av legemiddelbestanddeler, skal merkes med en opplysning om at innholdet i beholderen bare kan brukes til dette formålet. 

13.  De opplysningene som er nevnt i nr. 3 og 5 skal innføres i bruksanvisningene for de aktuelle anleggene og produktene. 

Når det gjelder anlegg og produkter som inneholder fluorholdige klimagasser med et globalt oppvarmingspotensial på 150 eller 

mer, skal slike opplysninger også inngå i beskrivelsene som brukes til reklame. 

14.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette formatet for den merkingen som er nevnt i nr. 1 og nr. 4–

12, og kan oppheve rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 842/2006. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 24. 

15.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22 for å endre kravene til merking 

angitt i nr. 4–12, dersom det er hensiktsmessig med hensyn til kommersiell og teknologisk utvikling. 

Artikkel 13 

Bruksbegrensning 

1.  Bruken av svovelheksafluorid i presstøping av magnesium og i gjenbruk av magnesiumlegeringer fra presstøping skal 

være forbudt. 

Når det gjelder anlegg som bruker mindre enn 850 kg per år i forbindelse med presstøping av magnesium og i gjenbruk av 

magnesiumlegeringer fra presstøping, gjelder dette forbudet først fra 1. januar 2018. 

2.  Det skal være forbudt å bruke svovelheksafluorid for å fylle dekkene på kjøretøy. 

3.  Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke fluorholdige klimagasser med et globalt oppvarmingspotensial på 2 500 eller 

over i forbindelse med service eller vedlikehold av kuldeanlegg med en fyllingsmengde på 40 tonn CO2-ekvivalenter eller mer. 

Dette nummer gjelder ikke militært utstyr eller anlegg eller produkter beregnet på å bli brukt til å kjøle produkter til 

temperaturer under – 50 °C. 

Forbudet nevnt i første ledd gjelder ikke følgende kategorier av fluorholdige klimagasser før 1. januar 2030: 

a)  Regenererte fluorholdige klimagasser med et globalt oppvarmingspotensial på 2 500 eller over som brukes til vedlikehold 

eller service av eksisterende kuldeanlegg, forutsatt at de er merket i samsvar med artikkel 12 nr. 6. 

b)  Gjenbrukte fluorholdige klimagasser med et globalt oppvarmingspotensial på 2 500 eller over som brukes til vedlikehold 

eller service av eksisterende kuldeanlegg, forutsatt at de er gjenvunnet fra slikt utstyr. Slike gjenbrukte gasser kan bare 

brukes av det foretaket som har utført gjenvinning som et ledd i vedlikeholdet eller servicen, eller av det foretaket som 

gjenvinningen ble utført for som et ledd i vedlikeholdet eller servicen. 

Forbudet nevnt i første ledd gjelder ikke kuldeanlegg som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 11 nr. 3.  
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Artikkel 14 

Forhåndsfylling av anlegg og produkter med hydrofluorkarboner 

1.  Fra 1. januar 2017 skal kulde-, klima- og varmepumpeanlegg som er fylt på med hydrofluorkarboner, ikke bringes i 

omsetning, med mindre det tas hensyn til hydrofluorkarbonene påfylt anlegget eller produktet innenfor kvotesystemet nevnt i 

kapittel IV. 

2.  Produsenter og importører av anlegg og produkter skal, når de bringer i omsetning forhåndfylte anlegg eller produkter 

som nevnt i nr. 1, kunne dokumentere at nr. 1 er overholdt fullt ut og utstede en samsvarserklæring i denne forbindelse. 

Dersom hydrofluorkarboner som finnes i anlegget eller produktet, ikke er brakt i omsetning forut for påfyllingen av anlegget 

eller produktet, skal importører av dette anlegget eller produktet fra og med 1. januar 2018 sikre at en uavhengig revisor 

kontrollerer dokumentasjonens nøyaktighet og samsvarserklæring for det foregående kalenderåret senest 31. mars hvert år. 

Revisoren skal enten være 

a)  godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(1), eller 

b)  akkreditert til å kontrollere regnskaper i samsvar med lovgivningen i den berørte medlemsstaten. 

Produsenter og importører av anlegg eller produkter nevnt i nr. 1 skal oppbevare dokumentasjon og samsvarserklæring i en 

periode på minst fem år etter at slike anlegg eller produkter er brakt i omsetning. Importører av anlegg og produkter som 

bringer i omsetning forhåndsfylte anlegg eller produkter, der hydrofluorkarboner i dette anlegget eller produktet ikke er brakt i 

omsetning forut for påfyllingen av utstyret, skal sikre at de er registrert i henhold til artikkel 17 nr. 1 bokstav e). 

3.  Ved utstedelse av en samsvarserklæring skal produsenter og importører av anlegg eller produkter nevnt i nr. 1 påta seg 

ansvaret for å overholde bestemmelsene i nr. 1 og 2. 

4.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette nærmere bestemmelser om samsvarserklæringen og 

kontrollen utført av den uavhengige revisoren som er nevnt i denne artikkels annet ledd nr. 2. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 24. 

KAPITTEL IV 

REDUKSJON AV MENGDEN AV HYDROFLUORKARBONER SOM BRINGES I OMSETNING 

Artikkel 15 

Reduksjon av mengden av hydrofluorkarboner som bringes i omsetning 

1.  Kommisjonen skal sikre at mengden av hydrofluorkarboner som produsenter og importører har rett til å bringe i 

omsetning i Unionen hvert år, ikke overstiger største mengde for det aktuelle året, beregnet i samsvar med vedlegg V. 

Produsenter og importører skal sikre at mengden av hydrofluorkarboner beregnet i samsvar med vedlegg V, som hver av dem 

bringer i omsetning, ikke overstiger deres respektive kvoter, som er tildelt i henhold til artikkel 16 nr. 5, eller overført i henhold 

til artikkel 18. 

2.  Denne artikkel får ikke anvendelse på produsenter eller importører av mindre enn 100 tonn CO-ekvivalenter av hydro-

fluorkarboner per år. 

Denne artikkel får heller ikke anvendelse på følgende kategorier av hydrofluorkarboner: 

a)  Hydrofluorkarboner som importeres til Unionen for destruering. 

b)  Hydrofluorkarboner brukt av en produsent som råvare, eller som en produsent eller en importør leverer direkte til foretak 

for bruk som råvarer. 

c)  Hydrofluorkarboner som en produsent eller en importør leverer direkte til foretak for eksport ut av Unionen, når disse 

hydrofluorkarbonene ikke senere gjøres tilgjengelige for noen annen part i Unionen forut for eksport.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 



Nr. 7/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

d)  Hydrofluorkarboner som en produsent eller en importør leverer direkte for bruk i militært utstyr. 

e)  Hydrofluorkarboner som en produsent eller en importør leverer direkte til et foretak som bruker dem til etsing av halvleder-

materiale eller rengjøring av kamre til kjemisk dampavsetting i halvlederindustrien. 

f)  Fra og med 1. januar 2018, hydrofluorkarboner som en produsent eller en importør leverer direkte til et foretak som 

produserer inhalatorer med doseringsinnretninger for levering av legemiddelbestanddeler. 

3.  Denne artikkel og artikkel 16, 18, 19 og 25 får også anvendelse på hydrofluorkarboner i polyolblandinger. 

4.  Etter en begrunnet anmodning fra en vedkommende myndighet i en medlemsstat og idet det tas hensyn til målene i denne 

forordning, kan Kommisjonen unntaksvis ved hjelp av gjennomføringsrettsakter tillate unntak i inntil fire år for å gjøre det 

mulig å utelukke hydrofluorkarboner som benyttes i særskilte anvendelser eller særskilte kategorier av anlegg eller produkter, 

fra kvotekravet i nr. 1, dersom det kan påvises at 

a)  det for disse særskilte anvendelsene, anleggene eller produktene ikke finnes alternativer, eller at disse ikke kan brukes av 

tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker, og 

b)  en tilstrekkelig forsyning av hydrofluorkarboner ikke kan sikres uten at det medfører uforholdsmessig høye kostnader. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 24. 

Artikkel 16 

Tildeling av kvoter for å bringe hydrofluorkarboner i omsetning 

1.  Innen 31. oktober 2014 skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette for hver enkelt produsent eller 

importør som har rapportert opplysninger i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 842/2006, en referanseverdi basert på det 

årlige gjennomsnittet av de mengdene av hydrofluorkarboner som produsenten eller importøren har rapportert er brakt i 

omsetning fra 2009 til 2012. Referanseverdiene skal beregnes i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 24. 

2.  Produsenter og importører som ikke har rapportert at hydrofluorkarboner er brakt i omsetning i henhold til artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 842/2006 for referanseperioden nevnt i nr. 1, kan erklære at de har til hensikt å bringe hydrofluorkarboner i 

omsetning det påfølgende året. 

Erklæringen skal rettes til Kommisjonen, og det skal angis hvilke typer hydrofluorkarboner og mengder som forventes å bli 

brakt i omsetning. 

Kommisjonen skal utstede et varsel om fristen for innlevering av disse erklæringene. Før foretak avgir en erklæring i henhold til 

nr. 2 og 4 i denne artikkel, skal de registreres i det registeret som er fastsatt i artikkel 17. 

3.  Senest 31. oktober 2017 og deretter hvert tredje år skal Kommisjonen foreta en ny beregning av referanseverdier for 

produsenter og importører som er nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel, på grunnlag av det årlige gjennomsnittet av de mengdene 

av hydrofluorkarboner som på lovlig vis er brakt i omsetning fra og med 1. januar 2015, som rapportert i henhold til artikkel 19 

for de tilgjengelige årene. Kommisjonen skal fastsette disse referanseverdiene ved hjelp av gjennomføringsrettsakter. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 24. 

4.  De produsentene og importørene som det er fastsatt referanseverdier for, kan etter framgangsmåten fastsatt i nr. 2 avgi en 

erklæring om ytterligere mengder.  
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5.  Kommisjonen skal tildele kvoter for å bringe hydrofluorkarboner i omsetning til hver enkelt produsent og importør for 

hvert år fra og med år 2015 i henhold til den tildelingsordningen som er fastsatt i vedlegg VI. 

Kvoter skal bare tildeles produsenter eller importører som er etablert i Unionen, eller som har bemyndiget en enerepresentant som 

er etablert i Unionen, for å oppfylle kravene i denne forordning. Enerepresentanten kan være den samme som er bemyndiget i 

henhold til artikkel 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1). 

Enerepresentanten skal oppfylle alle de forpliktelsene produsentene og importørene har i henhold til denne forordning. 

Artikkel 17 

Register 

1.  Senest 1. januar 2015 skal Kommisjonen opprette et elektronisk register over kvoter for å bringe hydrofluorkarboner i 

omsetning og sikre at det fungerer («registeret»). 

Registrering i registeret skal være obligatorisk for følgende: 

a)  Produkter og importører som har fått tildelt en kvote for å bringe hydrofluorkarboner i omsetning i henhold til artikkel 16 nr. 5. 

b)  Foretak som har fått overført en kvote i henhold til artikkel 18. 

c)  Produsenter og importører som erklærer at de har til hensikt å avgi en erklæring i henhold til artikkel 16 nr. 2. 

d)  Produsenter og importører som leverer, eller foretak som mottar hydrofluorkarboner for de formålene som er oppført i  

artikkel 15 nr. 2 annet ledd bokstav a)–f). 

e)  Importører av anlegg og produkter som bringer forhåndsfylte anlegg eller produkter i omsetning, der hydrofluorkarboner i 

anlegget eller produktet ikke er brakt i omsetning forut for påfyllingen av anlegget eller produktet i samsvar med artikkel 14. 

Registreringen skal foretas ved hjelp av en søknad til Kommisjonen i samsvar med framgangsmåter som skal fastsettes av 

Kommisjonen. 

2.  Ved hjelp av gjennomføringsrettsakter kan Kommisjonen, i den grad det er nødvendig, sikre at registeret fungerer som det 

skal. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 24. 

3.  Kommisjonen skal sikre at registrerte produsenter og importører underrettes via registeret om den tildelte kvoten og om 

eventuelle endringer i løpet av tildelingsperioden. 

4.  Vedkommende myndigheter, herunder tollmyndigheter, i medlemsstatene skal ha tilgang til registeret i informasjonsøyemed. 

Artikkel 18 

Overføringer av kvoter og tillatelse til å bruke kvoter for å bringe i omsetning hydrofluorkarboner i importerte anlegg 

eller produkter 

1.  Enhver produsent eller importør som det er fastsatt en referanseverdi for i henhold til artikkel 16 nr. 1 eller 3, og som har 

fått tildelt en kvote i samsvar med artikkel 16 nr. 5, kan overføre denne kvoten helt eller delvis i det registeret som er nevnt i 

artikkel 17 nr. 1, til en annen produsent eller importør i Unionen, eller til en annen produsent eller importør som er representert 

i Unionen ved en enerepresentant som nevnt i artikkel 16 nr. 5 annet og tredje ledd. 

2.  Enhver produsent eller importør som har fått tildelt sin kvote i henhold til artikkel 16 nr. 1 og 3, eller som har fått overført 

en kvote i henhold til nr. 1 i denne artikkel, kan gi et annet foretak tillatelse til å bruke sin kvote med hensyn til artikkel 14.  

  

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

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

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

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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Enhver produsent eller importør som har fått tildelt sin kvote utelukkende på grunnlag av en erklæring i henhold til artikkel 16 

nr. 2, kan bare tillate et annet foretak å bruke sin kvote med hensyn til artikkel 14, forutsatt at tilsvarende mengder av 

hydrofluorkarboner leveres fysisk av den produsenten eller importøren som har gitt tillatelsen. 

Med henblikk på anvendelse av artikkel 15, 16 og 19 nr. 1 og 6 skal den produsenten eller importøren som gir tillatelse, anses å 

bringe i omsetning de respektive mengdene av hydrofluorkarboner på det tidspunktet da tillatelsen ble gitt. Kommisjonen kan 

kreve at den produsenten eller importøren som har gitt tillatelsen, kan dokumentere at vedkommende driver aktiv virksomhet 

med leveranse av hydrofluorkarboner. 

KAPITTEL V 

RAPPORTERING 

Artikkel 19 

Rapportering om produksjon, import, eksport, bruk som råvare og destruering av stoffer oppført i vedlegg I eller II 

1.  Innen 31. mars 2015 og deretter hvert år skal alle produsenter, importører og eksportører som produserer, importerer eller 

eksporterer ett metrisk tonn eller 100 tonn CO2-ekvivalenter eller mer av fluorholdige klimagasser, og de gassene som er 

oppført i vedlegg II i løpet av foregående kalenderår, sende inn opplysningene angitt i vedlegg VII om hvert enkelt stoff i dette 

kalenderåret til Kommisjonen. Dette nummer får også anvendelse på de foretakene som mottar kvoter i henhold til artikkel 18 

nr. 1. 

2.  Innen 31. mars 2015 og deretter hvert år skal hvert foretak som destruerte ett metrisk tonn eller 1 000 tonn CO2-ekvivalenter 

eller mer av fluorholdige klimagasser, og de gassene som er oppført i vedlegg II i løpet av foregående kalenderår, sende inn 

opplysningene angitt i vedlegg VII om hvert enkelt stoff i dette kalenderåret til Kommisjonen. 

3.  Innen 31. mars 2015 og deretter hvert år skal hvert foretak som brukte 1 000 tonn CO2-ekvivalenter eller mer av fluorholdige 

klimagasser som råvare i løpet av foregående kalenderår, sende inn opplysningene angitt i vedlegg VII om hvert enkelt stoff i dette 

kalenderåret til Kommisjonen. 

4.  Innen 31. mars 2015 og deretter hvert år skal hvert foretak som omsatte 500 tonn CO2-ekvivalenter eller mer av fluorholdige 

klimagasser og de gassene som er oppført i vedlegg II, og inngår i anlegg og produkter i løpet av foregående kalenderår, sende inn 

opplysningene angitt i vedlegg VII om hvert enkelt stoff i dette kalenderåret til Kommisjonen. 

5.  Hver importør av anlegg eller produkter som bringer forhåndsfylte anlegg eller produkter i omsetning, der hydrofluor-

karboner i dette anlegget eller produktet ikke er brakt i omsetning forut for påfyllingen av anlegget eller produktet, skal framlegge 

for Kommisjonen en samsvarserklæring utstedt i henhold til artikkel 14 nr. 2. 

6.  Innen 30. juni 2015 og deretter hvert år skal hvert foretak som i henhold til nr. 1 rapporterer å ha brakt i omsetning  

10 000 tonn CO2-ekvivalenter eller mer av hydrofluorkarboner i løpet av foregående kalenderår, i tillegg sørge for at en 

uavhengig revisor kontrollerer at opplysningene er korrekte. Revisoren skal enten være 

a)  akkreditert i henhold til direktiv 2003/87/EF, eller 

b)  akkreditert til å kontrollere regnskaper i samsvar med lovgivningen i den berørte medlemsstaten. 

Foretaket skal oppbevare kontrollrapporten i minst fem år. Kontrollrapporten skal på anmodning gjøres tilgjengelig for 

vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten og for Kommisjonen. 

7.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette formatet og metodene for innsending av de rapportene 

som er nevnt i denne artikkel. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 24. 

8.  Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre fortrolig behandling av de opplysningene den mottar i henhold til denne 

artikkel.  
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Artikkel 20 

Innsamling av utslippsdata 

Medlemsstatene skal opprette rapporteringssystemer for relevante sektorer omhandlet i denne forordning, for i størst mulig 

utstrekning å framskaffe utslippsdata. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 21 

Gjennomgåelse 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22 som gjelder oppdatering av 

vedlegg I, II og IV på grunnlag av nye hovedrapporter vedtatt av FNs klimapanel eller nye rapporter fra gruppen for 

vitenskapelig vurdering (SAP) nedsatt ved Montreal-protokollen om globalt oppvarmingspotensial for stoffene oppført på 

listen. 

2.  Kommisjonen skal overvåke anvendelsen og virkningene av denne forordning på grunnlag av opplysninger om omsetning 

av de gassene som er oppført i vedlegg I og II, som er rapportert i samsvar med artikkel 19, og utslippdata om fluorholdige 

klimagasser som er gjort tilgjengelige i samsvar med artikkel 20, og på grunnlag av alle relevante opplysninger mottatt fra 

medlemsstatene. 

Senest 31. desember 2020 skal Kommisjonen offentliggjøre en rapport om tilgangen på hydrofluorkarboner på unionsmarkedet. 

Senest 31. desember 2022 skal den offentliggjøre en omfattende rapport om virkningene av denne forordning, herunder særlig 

a)  en prognose for fortsatt etterspørsel etter hydrofluorkarboner fram til og etter 2030, 

b)  en vurdering av behovet for at Unionen og medlemsstatene skal treffe ytterligere tiltak når det gjelder eksisterende og nye 

internasjonale forpliktelser med hensyn til reduksjonen av utslipp av fluorholdige klimagasser, 

c)  en oversikt over europeiske og internasjonale standarder, nasjonal sikkerhetslovgivning og byggeforskrifter i medlems-

statene i forbindelse med overgangen til alternative kuldemedier, 

d)  en gjennomgåelse av tilgjengeligheten av teknisk gjennomførbare og kostnadseffektive alternativer til anlegg og produkter 

som inneholder fluorholdige klimagasser til anlegg og produkter som ikke er oppført i vedlegg III, idet det tas hensyn til 

energieffektiviteten. 

3.  Senest 1. juli 2017 skal Kommisjonen offentliggjøre en rapport med en vurdering av forbudet i henhold til nr. 13 i  

vedlegg III, idet det særlig tas hensyn til tilgangen på kostnadseffektive, teknisk gjennomførbare, energieffektive og pålitelige 

alternativer til sentraliserte kjøle- og frysesystemer med flere moduler nevnt i denne bestemmelsen. På grunnlag av denne rapporten 

skal Kommisjonen eventuelt framlegge et forslag for Europaparlamentet og Rådet med sikte på å endre bestemmelsen i henhold til 

nr. 13 i vedlegg III. 

4.  Senest 1. juli 2020 skal Kommisjonen offentliggjøre en rapport med en vurdering av om det finnes kostnadseffektive, teknisk 

gjennomførbare, energieffektive og pålitelige alternativer som gjør det mulig å erstatte fluorholdige klimagasser i nye sekundære 

mellomspenningsbrytere og nye små, todelte klimaanlegg (splittanlegg), og eventuelt framlegge et forslag til regelverk for 

Europaparlamentet og Rådet om å endre listen fastsatt i vedlegg III. 

5.  Senest 1. juli 2017 skal Kommisjonen offentliggjøre en rapport med en vurdering av metoden for tildeling av kvoter, 

herunder virkningen av å tildele kvoter vederlagsfritt, og kostnadene ved å gjennomføre denne forordning i medlemsstatene og 

eventuelt i forbindelse med en mulig internasjonal avtale om hydrofluorkarboner. På grunnlag av denne rapporten skal 

Kommisjonen eventuelt framlegge et forslag til regelverk for Europaparlamentet og Rådet med sikte på å  

a)  endre metoden for tildeling av kvoter, 

b)  fastsette en egnet metode for fordeling av eventuelle inntekter.  
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6.  Senest 1. januar 2017 skal Kommisjonen offentliggjøre en rapport med en undersøkelse av unionsregelverket med hensyn 

til opplæring av fysiske personer i sikker håndtering av alternative kuldemedier, som skal erstatte eller redusere bruken av 

fluorholdige klimagasser, og eventuelt legge fram et forslag til regelverk for Europaparlamentet og Rådet for å endre relevante 

deler av unionsregelverket. 

Artikkel 22 

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 12 nr. 15 og artikkel 21 nr. 1 skal gis Kommisjonen for en 

periode på fem år fra 10. juni 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder 

før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal forlenges automatisk med ytterligere perioder på fem år med 

mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før hver periode utløper. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 12 nr. 15 og artikkel 21 nr. 1 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet . Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et 

senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  Den delegerte rettsakten vedtatt i henhold til artikkel 12 nr. 15 og artikkel 21 nr. 1 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 både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med to måneder. 

Artikkel 23 

Samrådsforum 

Ved gjennomføringen av denne forordning skal Kommisjonen sikre en balansert deltakelse av medlemsstatenes representanter 

og representanter for det sivile samfunn, herunder miljøorganisasjoner, representanter for produsentene, driftsansvarlige og 

sertifiserte personer. For dette formålet skal den opprette et samrådsforum der disse partene kan møtes og gi Kommisjonen råd 

og bidra med ekspertise i forbindelse med gjennomføringen av denne forordning, særlig med hensyn til tilgangen på alternativer 

til fluorholdige klimagasser, herunder, de miljømessige, tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige aspektene ved å bruke 

disse. Forumets forretningsorden skal fastsettes av Kommisjonen og gjøres offentlig tilgjengelig. 

Artikkel 24 

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. 

Artikkel 25 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av denne forordning, og treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og være avskrekkende. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene innen 1. januar 2017 og omgående underrette Kommi-

sjonen om alle senere endringer. 

2.  I tillegg til sanksjonene nevnt i nr. 1 kan foretak som har overskredet sin kvote for å bringe hydrofluorkarboner i 

omsetning, som de har fått tildelt i samsvar med artikkel 16 nr. 5, eller overført i henhold til artikkel 18, bare tildeles en redusert 

kvote i tildelingsperioden etter at overskridelsen er påvist. 
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Størrelsen på reduksjonen skal beregnes som 200 % av den mengden som kvoten ble overskredet med. Dersom reduksjonen er 

større enn den mengden som skal tildeles i henhold til artikkel 16 nr. 5 som kvote for tildelingsperioden etter at overskridelsen 

er påvist, skal ingen kvote tildeles for den aktuelle tildelingsperioden, og kvoten for de tildelingsperiodene som følger, skal 

reduseres tilsvarende fram til hele mengden er trukket fra. 

Artikkel 26 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 842/2006 oppheves med virkning fra 1. januar 2015, uten at dette berører overholdelse av kravene i nevnte 

forordning i samsvar med tidsplanen fastsatt der. 

Forordning (EF) nr. 1493/2007, (EF) nr. 1494/2007, (EF) nr. 1497/2007, (EF) nr. 1516/2007, (EF) nr. 303/2008, (EF) 

nr. 304/2008, (EF) nr. 305/2008, (EF) nr. 306/2008, (EF) nr. 307/2008 og (EF) nr. 308/2008 forblir i kraft og fortsetter å gjelde 

med mindre og inntil de oppheves ved delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter vedtatt av Kommisjonen i henhold til 

denne forordning. 

Henvisninger til forordning (EU) nr. 842/2006 skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VIII. 

Artikkel 27 

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. januar 2015. 

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

Utferdiget i Strasbourg 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1 

Stoff 

GWP(1) 

Handelsbetegnelse 
Kjemisk betegnelse 

(Vanlig navn) 
Kjemisk formel 

Del 1: Hydrofluorkarboner (HFK) 

HFK-23 trifluormetan 

(fluoroform) 

CHF3 14 800 

HFK-32 difluormetan CH2F2 675 

HFK-41 fluormetan 

(metylfluorid) 

CH3F 92 

HFK-125 pentafluoretan CHF2CF3 3 500 

HFK-134 1,1,2,2-tetrafluoretan CHF2CHF2 1 100 

HFK-134a 1,1,1,2-tetrafluoretan CH2FCF3 1 430 

HFK-143 1,1,2-trifluoretan CH2FCHF2 353 

HFK-143a 1,1,1-trifluoretan CH3CF3 4 470 

HFK-152 1,2-difluoretan CH2FCH2F 53 

HFK-152a 1,1-difluoretan CH3CHF2 124 

HFK-161 fluoretan 

(etylfluorid) 

CH3CH2F 12 

HFK-227ea 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan CF3CHFCF3 3220 

HFK-236cb 1,1,1,2,2,3-heksafluorpropan CH2FCF2CF3 1 340 

HFK-236ea 1,1,1,2,3,3-heksafluorpropan CHF2CHFCF3 1 370 

HFK-236fa 1,1,1,3,3,3-heksafluorpropan CF3CH2CF3 9 810 

HFK-245ca 1,1,2,2,3-pentafluorpropan CH2FCF2CHF2 693 

HFK-245fa 1,1,1,3,3-pentafluorpropan CHF2CH2CF3 1 030 
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Stoff 

GWP(1) 

Handelsbetegnelse 
Kjemisk betegnelse 

(Vanlig navn) 
Kjemisk formel 

HFK-365 mfc 1,1,1,3,3-pentafluorbutan CF3CH2CF2CH3 794 

HFK-43-10 mee 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluorpentan CF3CHFCHFCF2CF3 1 640 

Del 2: Perfluorkarboner (PFK) 

PFK-14 Tetrafluormetan 

(perfluormetan, karbontetrafluorid) 

CF4 7 390 

PFK-116 Heksafluoretan 

(perfluoretan) 

C2F6 12 200 

PFK-218 Oktafluorpropan 

(perfluorpropan) 

C3F8 8 830 

PFK-3-1-10 

(R-31-10) 

Dekafluorbutan 

(perfluorbutan) 

C4F10 8 860 

PFK-4-1-12 

(R-41-12) 

Dodekafluorpentan 

(perfluorpentan) 

C5F12 9 160 

PFK-5-1-14 

(R-51-14) 

Tetradekafluorheksan 

(perfluorheksan) 

C6F14 9 300 

PFK-c-318 Oktafluorsyklobutan 

(perfluorsyklobutan) 

c-C4F8 10 300 

Del 3: Andre perfluorerte forbindelser 

 Svovelheksafluorid SF6 22 800 

(1) Basert på fjerde hovedrapport vedtatt av FNs klimapanel, med mindre annet er angitt. 
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VEDLEGG II 

ANDRE FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER SOM SKAL RAPPORTERES I SAMSVAR MED ARTIKKEL 19 

Stoff 
GWP(1) 

Vanlig navn/handelsbetegnelse Kjemisk formel 

Del 1: Umettede hydro(klor)fluorkarboner 

HFK-1234yf CF3CF = CH2 4 Fn(2) 

HFK-1234ze trans — CHF = CHCF3 7 Fn 2 

HFK-1336mzz CF3CH = CHCF3 9 

HKFK-1233zd C3H2ClF3 4,5 

HKFK-1233xf C3H2ClF3 1 Fn(3) 

Del 2: Fluorholdige etere og alkoholer 

HFE-125 CHF2OCF3 14 900 

HFE-134 (HG-00) CHF2OCHF2 6 320 

HFE-143a CH3OCF3 756 

HKFE-235da2 (isofluoran) CHF2OCHClCF3 350 

HFE-245cb2 CH3OCF2CF3 708 

HFE-245fa2 CHF2OCH2CF3 659 

HFE-254cb2 CH3OCF2CHF2 359 

HFE-347 mcc3 (HFE-7000) CH3OCF2CF2CF3 575 

HFE-347pcf2 CHF2CF2OCH2CF3 580 

HFE-356pcc3 CH3OCF2CF2CHF2 110 

HFE-449sl (HFE-7100) C4F9OCH3 297 

HFE-569sf2 (HFE-7200) C4F9OC2H5 59 
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Stoff 
GWP(1) 

Vanlig navn/handelsbetegnelse Kjemisk formel 

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11 CHF2OCF2OC2F4OCHF2 1 870 

HFE-236ca12 (HG-10) CHF2OCF2OCHF2 2 800 

HFE-338pcc13 (HG-01) CHF2OCF2CF2OCHF2 1 500 

HFE-347mmy1 (CF3)2CFOCH3 343 

2,2,3,3,3-pentafluorpropanol CF3CF2CH2OH 42 

bis(trifluormetyl)-metanol (CF3)2CHOH 195 

HFE-227ea CF3CHFOCF3 1 540 

HFE-236ea2 (desfluoran) CHF2OCHFCF3 989 

HFE-236fa CF3CH2OCF3 487 

HFE-245fa1 CHF2CH2OCF3 286 

HFE 263fb2 CF3CH2OCH3 11 

HFE-329 mcc2 CHF2CF2OCF2CF3 919 

HFE-338 mcf2 CF3CH2OCF2CF3 552 

HFE-338mmz1 (CF3)2CHOCHF2 380 

HFE-347 mcf2 CHF2CH2OCF2CF3 374 

HFE-356 mec3 CH3OCF2CHFCF3 101 

HFE-356mm1 (CF3)2CHOCH3 27 

HFE-356pcf2 CHF2CH2OCF2CHF2 265 

HFE-356pcf3 CHF2OCH2CF2CHF2 502 

HFE 365 mcf3 CF3CF2CH2OCH3 11 
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Stoff 
GWP(1) 

Vanlig navn/handelsbetegnelse Kjemisk formel 

HFE-374pc2 CHF2CF2OCH2CH3 557 

 - (CF2)4CH (OH)- 73 

Del 3: Andre perfluorerte forbindelser 

perfluorpolymetylisopropyl-eter (PFPMIE) CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 10 300 

nitrogentrifluorid NF3 17 200 

Trifluormetylsvovelpentafluorid SF5CF3 17 700 

perfluorsyklopropan c-C3F6 17 340 Fn(4) 

(1) Basert på fjerde hovedrapport vedtatt av FNs klimapanel, med mindre annet er angitt. 

(2) GWP i henhold til hovedrapporten fra 2010 utarbeidet av gruppen for vitenskapelig vurdering (SAP) nedsatt ved Montreal-protokollen, 

tabell 1-11, etterfulgt av to vitenskapelige referanser. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/ 

index.shtml 

(3) Standardverdi, globalt oppvarmingspotensial ennå ikke tilgjengelig. 

(4) Minsteverdi i henhold til fjerde hovedrapport vedtatt av FNs klimapanel. 
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VEDLEGG III 

OMSETNINGSFORBUD NEVNT I ARTIKKEL 11 NR. 1 

Anlegg og produkter 

Dersom det er relevant, skal potensialet for global oppvarming for stoffblandinger som inneholder fluorholdige 

klimagasser, beregnes i samsvar med vedlegg IV, som fastsatt i nr. 6 i artikkel 2 

Forbudsdato 

1.  Engangsbeholdere for fluorholdige klimagasser som brukes til service, vedlikehold eller påfylling 

av kulde-, klima- eller varmepumpeanlegg, brannvernsystemer eller bryteranlegg, eller til bruk som 

løsemidler 

4. juli 2007 

2.  Systemer for ikke-innesluttet direkte fordamping som inneholder HFK-er og PFK-er som 

kuldemedier 

4. juli 2007 

3.  Brannvernutstyr som inneholder PFK-er 4. juli 2007 

som inneholder HFK-23 1. januar 2016 

4.  Vinduer for privatboliger som inneholder fluorholdige klimagasser 4. juli 2007 

5.  Andre vinduer som inneholder fluorholdige klimagasser 4. juli 2008 

6.  Fottøy som inneholder fluorholdige klimagasser 4. juli 2006 

7.  Dekk som inneholder fluorholdige klimagasser 4. juli 2007 

8.  Enkomponentskum, unntatt dersom dette er nødvendig for å oppfylle kravene i nasjonale sikkerhets-

standarder, som inneholder fluorholdige klimagasser med et GWP på 150 eller mer  

4. juli 2008 

9.  Aerosolbeholdere som markedsføres og er ment for salg til allmennheten til underholdnings- og 

dekorasjonsformål, som oppført i punkt 40 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, og 

festhorn, som inneholder HFK-er med et GWP på 150 eller mer 

4. juli 2009 

10.  Kjøleskap og frysere til husholdningsbruk som inneholder HFK-er med et GWP på 150 eller mer 1. januar 2015 

11.  Kjøleskap og frysere til kommersiell bruk 

(hermetisk tette anlegg og produkter) 

som inneholder HFK-er med et GWP på 2500 eller 

mer 

1. januar 2020 

som inneholder HFK-er med et GWP på 150 eller 

mer 

1. januar 2022 

12.  Fastmonterte kuldeanlegg som inneholder, eller hvis funksjon er avhengig av, HFK-er med et GWP 

på 2 500 eller mer, unntatt anlegg beregnet på å bli brukt for å kjøle produkter til temperaturer under 

– 50 °C 

1. januar 2020 

13.  Sentraliserte kjøle- og frysesystemer med flere moduler for kommersiell bruk med en nominell 

kapasitet på 40 kW eller mer som inneholder, eller hvis funksjon er avhengig av, fluorholdige 

klimagasser med et GWP på 150 eller mer, unntatt primære kuldemediekretser i kaskadesystemer 

der det kan brukes fluorholdige klimagasser med et GWP på mindre enn 1 500 

1. januar 2022 
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Anlegg og produkter 

Dersom det er relevant, skal potensialet for global oppvarming for stoffblandinger som inneholder fluorholdige 

klimagasser, beregnes i samsvar med vedlegg IV, som fastsatt i nr. 6 i artikkel 2 

Forbudsdato 

14.  Flyttbare klimaanlegg til innendørs bruk (hermetisk tette anlegg og produkter som kan flyttes 

mellom rom av sluttbrukeren), som inneholder HFK-er med et GWP på 150 eller mer 

1. januar 2020 

15.  Todelt klimaanlegg (splittanlegg) som inneholder mindre enn 3 kg fluorholdige klimagasser, og som 

inneholder, eller hvis funksjon er avhengig av, fluorholdige klimagasser med et GWP på 750 eller 

mer 

1. januar 2025 

16.  Skumplast som inneholder HFK-er med et GWP 

på 150 eller mer, unntatt når det er nødvendig for 

å oppfylle kravene i nasjonale sikkerhets-

standarder 

Ekstrudert polystyren (XPS) 1. januar 2020 

Andre typer skumplast 1. januar 2023 

17.  Tekniske aerosoler som inneholder HFK-er med et GWP på 150 eller mer, unntatt når det er 

nødvendig for å oppfylle kravene i nasjonale sikkerhetsstandarder, eller når de brukes til medisinske 

formål 

1. januar 2018 
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VEDLEGG IV 

METODE FOR Å BEREGNE SAMLET GWP FOR EN STOFFBLANDING 

GWP for en stoffblanding er et veid gjennomsnitt, utledet fra summen av de veide fraksjonene av de enkelte stoffene multipli-

sert med deres GWP-verdier, med mindre annet er angitt, herunder stoffer som ikke er fluorholdige klimagasser. 

(Σ (stoff X % GWP)(stoff Y % GWP) … (stoff N % GWP)), 

der % er bidraget i vekt med et veid avvik på +/– 1 %. 

Eksempel på anvendelse av formelen på en blanding av gasser som består av 60 % dimetyleter, 10 % HFK-152a og 30 % 

isobutan: 

Σ (60 % X 1) + (10 % X 124) + (30 % X 3) 

→ Samlet GWP = 13,9 

GWP for følgende ikke-fluorholdige stoffer som brukes til å beregne GWP for stoffblandinger. For andre stoffer som ikke er 

oppført i dette vedlegg, gjelder en standardverdi på 0. 

Stoff 
GWP(1) 

Vanlig navn Handelsbetegnelse Kjemisk formel 

metan  CH4 25 

dinitrogenoksid  N2O 298 

dimetyleter  CH3OCH3 1 

metylenklorid  CH2Cl2 9 

metylklorid  CH3Cl 13 

kloroform  CHCl3 31 

etan R-170 CH3CH3 6 

propan R-290 CH3CH2CH3 3 

butan R-600 CH3CH2CH2CH3 4 

isobutan R-600a CH(CH3)2CH3 3 

pentan R-601 CH3CH2CH2CH2CH3 5(2) 

isopentan R-601a (CH3)2CHCH2CH3 5(2) 

etoksyetan (dietyleter) R-610 CH3CH2OCH2CH3 4 

metylformiat R-611 HCOOCH3 25 

hydrogen R-702 H2 6 

ammoniakk R-717 NH3 0 

etylen R-1150 C2H4 4 

propylen R-1270 C3H6 2 

syklopentan  C5H10 5(2) 

(1) Basert på fjerde hovedrapport vedtatt av FNs klimapanel, med mindre annet er angitt. 

(2) Stoff som ikke er oppført i fjerde hovedrapport vedtatt av FNs klimapanel, standardverdi på grunnlag av GWP-verdier for andre 

hydrokarboner. 
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VEDLEGG V 

BEREGNING AV STØRSTE MENGDE, REFERANSEVERDIER OG KVOTER FOR Å BRINGE 

HYDROFLUORKARBONER I OMSETNING 

Den største mengden nevnt i artikkel 15 nr. 1 skal beregnes ved å anvende følgende prosentdeler på det årlige gjennomsnittet av 

samlet mengde som er brakt i omsetning i Unionen i perioden fra 2009 til 2012. Fra og med 2018 skal den største mengden 

nevnt i artikkel 15 nr. 1 beregnes ved å anvende følgende prosentdel på det årlige gjennomsnittet av samlet mengde som er 

brakt i omsetning i Unionen i løpet av perioden 2009 til 2012, og deretter trekke fra mengdene for bruksområder som er unntatt 

i samsvar med artikkel 15 nr. 2, på grunnlag av tilgjengelige data. 

År 
Prosentdelen for å beregne den største mengden av hydrofluorkarboner som skal bringes i 

omsetning, og tilsvarende kvoter 

2015 100 % 

2016–17 93 % 

2018–20 63 % 

2021–23 45 % 

2024–26 31 % 

2027–29 24 % 

2030 21 % 

Største mengde, referanseverdier og kvoter for å bringe i omsetning hydrofluorkarboner som er nevnt i artikkel 15 og 16, skal 

beregnes som de aggregerte mengdene av alle typer hydrofluorkarboner, uttrykt i tonn CO2-ekvivalenter. 

Beregningen av referanseverdier og kvoter for å bringe i omsetning hydrofluorkarboner som er nevnt i artikkel 15 og 16, skal 

være basert på den mengden av hydrofluorkarboner som produsenter og importører har brakt i omsetning i Unionen i løpet av 

referanse- eller tildelingsperioden, men unntatt mengder av hydrofluorkarboner til de bruksområdene som er nevnt i artikkel 15 

nr. 2 i løpet av samme periode, på grunnlag av tilgjengelige data. 

Transaksjonene nevnt i artikkel 15 nr. 2 bokstav c) skal verifiseres i samsvar med artikkel 19 nr. 6, uavhengig av hvilke 

mengder det gjelder. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

TILDELINGSORDNING NEVNT I ARTIKKEL 16 

1.  Fastsettelse av den mengden som skal tildeles foretak, som det er fastsatt en referanseverdi for i henhold til artikkel 16 

nr. 1 og 3. 

Hvert foretak som det er fastsatt en referanseverdi for, skal tildeles en kvote som tilsvarer 89 % av referanseverdien 

multiplisert med den prosentdelen som er angitt i vedlegg V for det aktuelle året. 

2.  Fastsettelse av den mengden som skal tildeles foretak som har avgitt en erklæring i henhold til artikkel 16 nr. 2. 

Summen av de kvotene som er tildelt i henhold til nr. 1, blir trukket fra den største mengden for det aktuelle året i henhold 

til vedlegg V, for å fastsette den mengden som skal tildeles foretak som det ikke er fastsatt en referanseverdi for, og som 

har avgitt en erklæring i henhold til artikkel 16 nr. 2 (mengde som skal tildeles på trinn 1 i beregningen). 

2.1. Trinn 1 i beregningen. 

Hvert foretak får tildelt den mengden foretaket har anmodet om i sin erklæring, men ikke mer enn en forholdsmessig 

andel av den mengden som skal tildeles på trinn 1. 

Den forholdsmessige andelen skal beregnes ved at antall foretak som har avgitt en erklæring, divideres med 100. Summen 

av kvoter tildelt på trinn 1 trekkes fra den mengden som skal tildeles på trinn 1, for å fastsette den mengden som skal 

tildeles på trinn 2. 

2.2.  Trinn 2 i beregningen. 

Hvert foretak som ikke har fått 100 % av den mengden foretaket har anmodet om i sin erklæring på trinn 1, skal få 

ytterligere en tildeling som tilsvarer differansen mellom den mengden det er anmodet om, og den mengden som ble tildelt 

på trinn 1. Denne tildelingen må likevel ikke overstige den forholdsmessige andelen av den mengden som skal tildeles på 

trinn 2. 

Den forholdsmessige andelen skal beregnes ved at antall foretak som har rett til en tildeling på trinn 2, divideres med  

100. Summen av kvoter tildelt på trinn 2 trekkes fra den mengden som skal tildeles på trinn 2, for å fastsette den mengden 

som skal tildeles på trinn 3. 

2.3.  Trinn 3 i beregningen. 

Trinn 2 gjentas til alle anmodninger er imøtekommet eller til den resterende mengden som kan tildeles på neste trinn, er 

mindre enn 500 tonn CO2-ekvivalenter. 

3.  Fastsettelse av den mengden som skal tildeles foretak som har avgitt en erklæring i henhold til artikkel 16 nr. 4. 

Med hensyn til tildeling av kvoter for 2015 til 2017 skal summen av de kvotene som er tildelt i henhold til nr. 1 og 2, 

trekkes fra den største mengden for det aktuelle året i henhold til vedlegg V for å fastsette den mengden som skal tildeles 

foretak som det er fastsatt en referanseverdi for, og som har avgitt en erklæring i henhold til artikkel 16 nr. 4. 

Tildelingsordningen fastsatt i nr. 2.1 og 2.2 får anvendelse. 

Med hensyn til tildeling av kvoter for 2018 og deretter hvert år skal foretak som har avgitt en erklæring i henhold til 

artikkel 16 nr. 4, behandles på samme måte som foretak som har avgitt en erklæring i henhold til artikkel 16 nr. 2. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

OPPLYSNINGER SOM SKAL RAPPORTERES I HENHOLD TIL ARTIKKEL 19 

1.  Hver produsent nevnt i artikkel 19 nr. 1 skal rapportere om  

a)  samlet mengde av hvert stoff oppført i vedlegg I og II som produsenten har produsert i Unionen, med angivelse av de 

viktigste kategoriene for anvendelse av stoffet, 

b)  mengden av hvert stoff oppført i vedlegg I og eventuelt i vedlegg II, som produsenten har brakt i omsetning i Unionen, 

med særskilt angivelse av de mengdene som er brakt i omsetning til bruk som råvare, direkte eksport, produksjon av 

inhalatorer med doseringsinnretning for levering av legemiddelbestanddeler, til bruk i militært utstyr og bruk i etsing av 

halvledermateriale eller rengjøring av kamre til kjemisk dampavsetting i halvlederindustrien, 

c)  mengdene av hvert stoff oppført i vedlegg I og II som er henholdsvis gjenbrukt, regenerert eller destruert, 

d)  alle lagerbeholdninger ved begynnelsen og slutten av rapporteringsperioden, 

e)  eventuelle tillatelser til å bruke kvoter med angivelse av relevante mengder med henblikk på artikkel 14. 

2.  Hver importør nevnt i artikkel 19 nr. 1 skal rapportere om 

a)  mengden av hvert stoff oppført i vedlegg I og eventuelt i vedlegg II, som importøren har importert til Unionen, med 

angivelse av de viktigste kategoriene for anvendelse av stoffet, med særskilt angivelse av de mengdene som er brakt i 

omsetning for destruering, til bruk som råvare, direkte eksport, produksjon av inhalatorer med doseringsinnretninger 

for levering av legemiddelbestanddeler, til bruk i militært utstyr og bruk i etsing av halvledermateriale eller rengjøring 

av kamre til kjemisk dampavsetting i halvlederindustrien, 

b)  mengdene av hvert stoff oppført i vedlegg I og II som er henholdsvis gjenbrukt, regenerert eller destruert, 

c)  alle tillatelser til å bruke kvoter med angivelse av relevante mengder med henblikk på artikkel 14, 

d)  alle lagerbeholdninger ved begynnelsen og slutten av rapporteringsperioden. 

3.  Hver eksportør nevnt i artikkel 19 nr. 1 skal rapportere om 

a)  de mengdene av hvert stoff oppført i vedlegg I og II som eksportøren har eksportert fra Unionen til andre formål enn til 

gjenbruk, regenerering eller destruering, 

b)  alle mengder av hvert stoff oppført i vedlegg I og II som eksportøren har eksportert fra Unionen med henblikk på 

henholdsvis gjenbruk, regenerering eller destruering. 

4.  Hvert foretak nevnt i artikkel 19 nr. 2 skal rapportere om 

a)  de mengdene av hvert stoff oppført i vedlegg I og II som er destruert, herunder mengdene av disse stoffene som inngår 

i anlegg eller produkter, 

b)  alle lagerbeholdninger av hvert stoff oppført i vedlegg I og II som venter på å bli destruert, herunder mengdene av disse 

stoffene som inngår i anlegg eller produkter, 

c)  den teknologien som er brukt for å destruere stoffene oppført i vedlegg I og II. 

5.  Hvert foretak nevnt i artikkel 19 nr. 3 skal rapportere om de mengdene av hvert stoff oppført i vedlegg I som er brukt som 

råvare. 



30.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 7/169 

 

6.  Hvert foretak nevnt i artikkel 19 nr. 4 skal rapportere om 

a)  de kategoriene av anlegg eller produkter som inneholder stoffene oppført i vedlegg I og II, 

b)  antall enheter, 

c)  alle mengder av hvert stoff oppført i vedlegg I og II som inngår i anlegg eller produkter. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Forordning (EF) nr. 842/2006 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 

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

Artikkel 3 nr. 2 første ledd Artikkel 4 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 3 nr. 2 annet ledd Artikkel 3 nr. 3 annet ledd 

Artikkel 3 nr. 2 tredje ledd — 

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 4 Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 3 nr. 5 Artikkel 4 nr. 4 

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

Artikkel 3 nr. 7 Artikkel 4 nr. 5 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 4 — 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 10 nr. 5 og 12 

Artikkel 5 nr. 2 første punktum Artikkel 10 nr. 1, 2 og 6 

Artikkel 5 nr. 2 annet punktum Artikkel 10 nr. 10 første ledd 

Artikkel 5 nr. 2 tredje punktum Artikkel 10 nr. 10 annet ledd 

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 3 nr. 4 første ledd og artikkel 10 nr. 3 

Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 11 nr. 4 

Artikkel 5 nr. 5 Artikkel 10 nr. 13 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 19 nr. 1 og vedlegg VII 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 19 nr. 7 

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 19 nr. 8 

Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 20 og artikkel 6 nr. 2 

Artikkel 7 nr. 1 første ledd første punktum Artikkel 12 nr. 1 første punktum 

Artikkel 7 nr. 1 første ledd annet og tredje punktum Artikkel 12 nr. 2, 3 og 4 
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Forordning (EF) nr. 842/2006 Denne forordning 

Artikkel 7 nr. 1 annet ledd Artikkel 12 nr. 13 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 12 nr. 1 annet punktum 

Artikkel 7 nr. 3 første punktum Artikkel 12 nr. 14 

Artikkel 7 nr. 3 annet punktum Artikkel 12 nr. 15 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 13 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 13 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 11 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 2 — 

Artikkel 9 nr. 3 — 

Artikkel 10 Artikkel 21 nr. 2 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 Artikkel 24 

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 25 nr. 1 første ledd 

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 25 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 Artikkel 27 

Vedlegg I — Del 1 Vedlegg I 

Vedlegg I — Del 2 Vedlegg IV 

Vedlegg II Vedlegg III 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2065 

av 17. november 2015 

om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av formatet for 

melding av medlemsstatenes opplærings- og sertifiseringsprogrammer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 av 16. april 2014 om fluorholdige klimagasser og 

om oppheving av forordning (EF) nr. 842/2006(1), særlig artikkel 10 nr. 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formatet for meldingen i samsvar med artikkel 10 nr. 10 i forordning (EU) nr. 517/2014 bør harmoniseres, og det bør 

angis hvilke grunnleggende opplysninger som kreves for å kunne bekrefte et sertifikat eller bevis som oppfyller de 

fastsatte minstekravene og vilkårene for gjensidig anerkjennelse. 

2) Kommisjonen har oppdatert minstekrav og vilkår for gjensidig anerkjennelse ved å vedta Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/2067(2) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2066(3). 

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 308/2008(4) bør derfor oppheves. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 24 i forordning (EU) 

nr. 517/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forbindelse med meldingene nevnt i artikkel 10 nr. 10 i forordning (EU) nr. 517/2014 skal medlemsstatene bruke følgende 

skjemaer: 

1)  For fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg samt kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere: 

meldingsskjemaet i vedlegg I til denne forordning. 

2)  For fastmontertebrannvernsystemer og brannslokkingsapparater: meldingsskjemaet i vedlegg II til denne forordning. 

3)  For elektriske bryteranlegg: meldingsskjemaet i vedlegg III til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 18.11.2015, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 150 av 20.5. 2014, s. 195. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2067 av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av minstekrav og vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifisering av fysiske personer med hensyn til 

fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg og kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere som inneholder fluorholdige 

klimagasser, og av sertifisering av foretak med hensyn til fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg som inneholder fluorholdige 

klimagasser (EUT L 301 av 18.11.2015, s. 28). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2066 av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av minstekrav og vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifisering av fysiske personer som utfører 

installasjon, service, vedlikehold, reparasjon eller kassering av elektriske bryteranlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, eller 

gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra fastmonterte elektriske bryteranlegg (EUT L 301 av 18.11.2015, s. 22). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 308/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av formatet for melding om medlemsstatenes opplærings- og sertifiseringsprogrammer (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 28). 

2020/EØS/7/38 
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4)  For utstyr som inneholder løsemidler basert på fluorholdige klimagasser: meldingsskjemaet i vedlegg IV til denne for-

ordning. 

5)  For klimaanlegg i motorvogner: meldingsskjemaet i vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 308/2008 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VI. 

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 17. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

FASTMONTERTE KULDE-, KLIMA- OG VARMEPUMPEANLEGG SAMT KJØLE- OG FRYSE ENHETER I KJØLE- OG 

FRYSEBILER OG -HENGERE 

MELDING 

AV OPPRETTELSE ELLER TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG 

SERTIFISERINGSKRAV TIL FORETAK OG FYSISKE PERSONER SOM UTFØRER OPPGAVER SOM 

OMFATTES AV ARTIKKEL 10 NR. 1 I FORORDNING (EU) NR. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

a)  Medlemsstat  

b)  Meldermyndighet  

c)  Meldingsdato  

Del A – Fysiske personer 

Følgende sertifiseringsordning(er) for fysiske personer som utfører installasjon, reparasjon, vedlikehold, service, kassering 
eller lekkasjekontroll av fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg samt kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og 
-hengere som inneholder fluorholdige klimagasser, eller gjenvinning av disse gassene fra slikt utstyr, oppfyller minstekravene 
og vilkårene for gjensidig anerkjennelse fastsatt i artikkel 4 og 10 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 
nr. 2015/2067(1). 

Sertifikatets benevnelse 
Kategori 

(I, II, III og/eller IV) 
Sertifiseringsorgan for fysiske personer (navn og kontaktopplysninger) 

   

   

   

  […] 

Del B – Foretak 

Følgende sertifiseringsordning(er) for foretak som utfører installasjon, reparasjon, vedlikehold, service eller kassering av 

fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, oppfyller minstekravene og vilkårene 

for gjensidig anerkjennelse fastsatt i artikkel 6 og 10 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2067. 

Sertifikatets benevnelse Sertifiseringsorgan for foretak (navn og kontaktopplysninger) 

  

  

  

 […] 

 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2067 av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av minstekrav og vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifisering av fysiske personer med hensyn til 

fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg og kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere som inneholder fluorholdige 

klimagasser, og av sertifisering av foretak med hensyn til fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg som inneholder fluorholdige 

klimagasser (EUT L 301 av 18.11.2015, s. 28). 
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VEDLEGG II 

FASTMONTERT BRANNVERNUTSTYR 

MELDING 

AV OPPRETTELSE/TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG SERTIFISERINGSKRAV 

TIL FORETAK OG FYSISKE PERSONER SOM UTFØRER OPPGAVER SOM OMFATTES AV ARTIKKEL 10 

NR. 1 I FORORDNING (EU) NR. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

a)  Medlemsstat  

b)  Meldermyndighet  

c)  Meldingsdato  

Del A – Fysiske personer 

Følgende sertifiseringsordning(er) for fysiske personer som utfører installasjon, reparasjon, vedlikehold, service, kassering eller 

lekkasjekontroll av fastmontert brannvernutstyr som inneholder fluorholdige klimagasser, eller gjenvinning av disse gassene fra 

fastmontert brannvernutstyr, oppfyller minstekravene og vilkårene for gjensidig anerkjennelse fastsatt i artikkel 5 og 13 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 304/2008(1). 

Sertifikatets benevnelse Sertifiseringsorgan for foretak (navn og kontaktopplysninger) 

  

  

  

 […] 

Del B – Foretak 

Følgende sertifiseringsordning(er) for foretak som utfører installasjon, reparasjon, vedlikehold, service eller kassering av 

fastmontert brannvernutstyr som inneholder fluorholdige klimagasser, oppfyller minstekravene og vilkårene for gjensidig 

anerkjennelse fastsatt i artikkel 8 og 13 i forordning (EF) nr. 304/2008. 

Sertifikatets benevnelse Sertifiseringsorgan for foretak (navn og kontaktopplysninger) 

  

  

  

 […] 

 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 304/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifisering av foretak og personell med hensyn til faste 

brannvernsystemer og brannslokkingsapparater som inneholder visse fluorholdige klimagasser (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 12). 
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VEDLEGG III 

ELEKTRISKE BRYTERANLEGG 

MELDING 

AV OPPRETTELSE/TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG SERTIFISERINGSKRAV TIL 

FYSISKE PERSONER SOM UTFØRER OPPGAVER SOM OMFATTES AV ARTIKKEL 10 NR. 1 I FORORDNING 

(EU) NR. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

a)  Medlemsstat  

b)  Meldermyndighet  

c)  Meldingsdato  

Følgende sertifiseringsordning(er) for fysiske personer som utfører installasjon, reparasjon, vedlikehold, service eller kassering av 

elektriske bryteranlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, eller gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra fastmonterte 

elektriske bryteranlegg, oppfyller minstekravene og vilkårene for gjensidig anerkjennelse fastsatt i artikkel 3 og 7 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/2066(1). 

Sertifikatets benevnelse Sertifiseringsorgan for foretak (navn og kontaktopplysninger) 

  

  

  

 […] 

 

  

(1) Følgende sertifiseringsordning(er) for fysiske personer som utfører installasjon, reparasjon, vedlikehold, service eller kassering av 

elektriske bryteranlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, eller gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra fastmonterte elektriske 

bryteranlegg, oppfyller minstekravene og vilkårene for gjensidig anerkjennelse fastsatt i artikkel 3 og 7 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 2015/2066(). 
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VEDLEGG IV 

ANLEGG OG PRODUKTER SOM INNEHOLDER LØSEMIDLER BASERT PÅ FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER 

MELDING 

AV OPPRETTELSE/TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG SERTIFISERINGSKRAV TIL 

FYSISKE PERSONER SOM UTFØRER OPPGAVER SOM OMFATTES AV ARTIKKEL 10 NR. 1 I FORORDNING 

(EU) NR. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

a)  Medlemsstat  

b)  Meldermyndighet  

c)  Meldingsdato  

Følgende sertifiseringsordning(er) for fysiske personer som utfører gjenvinning av løsemidler basert på fluorholdige klimagasser 

fra anlegg eller produkter, oppfyller minstekravene og vilkårene for gjensidig anerkjennelse fastsatt i artikkel 3 og 7 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 306/2008(1). 

Sertifikatets benevnelse Sertifiseringsorgan for foretak (navn og kontaktopplysninger) 

  

  

  

 […] 

  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 306/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifisering av personell som gjenvinner visse løsemidler basert på 

fluorholdige klimagasser, fra utstyr (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 21). 
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VEDLEGG V 

KLIMAANLEGG I MOTORVOGNER 

MELDING 

AV OPPRETTELSE/TILPASNING AV MEDLEMSSTATENES OPPLÆRINGS- OG KVALIFIKASJONSKRAV TIL 

FYSISKE PERSONER SOM UTFØRER OPPGAVER SOM OMFATTES AV ARTIKKEL 10 NR. 1 I FORORDNING 

(EU) NR. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE KLIMAGASSER 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

a)  Medlemsstat  

b)  Meldermyndighet  

c)  Meldingsdato  

Følgende opplæringsprogram(mer) for fysiske personer som utfører gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra klimaanlegg i 

motorvogner, oppfyller minstekravene og vilkårene for gjensidig anerkjennelse som er fastsatt i artikkel 2 nr. 1 og artikkel 5 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 307/2008(1). 

Bevisets benevnelse Attesteringsorgan for fysiske personer (navn og kontaktopplysninger) 

  

  

  

 […] 

 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 307/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av minstekrav til opplæringsprogrammer og vilkårene for gjensidig godkjenning av opplæringsbevis for personell med 

hensyn til klimaanlegg i visse motorvogner som inneholder visse fluorholdige klimagasser (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 25). 
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VEDLEGG VI 

Sammenligningstabell 

Forordning (EF) nr. 308/2008 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

— Artikkel 2 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II Vedlegg II 

Vedlegg III Vedlegg III 

Vedlegg IV Vedlegg IV 

Vedlegg V Vedlegg V 

— Vedlegg VI 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2066 

av 17. november 2015 

om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av minstekrav og 

vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifisering av fysiske personer som utfører installasjon, service, 

vedlikehold, reparasjon eller kassering av elektriske bryteranlegg som inneholder fluorholdige 

klimagasser, eller gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra fastmonterte elektriske bryteranlegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 av 16. april 2014 om fluorholdige klimagasser og 

om oppheving av forordning (EF) nr. 842/2006(1), særlig artikkel 10 nr. 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 517/2014 omfatter forpliktelser med hensyn til sertifisering av fysiske personer når det gjelder 

elektriske bryteranlegg som inneholder fluorholdige klimagasser. I tillegg til gjenvinning omfatter denne sertifiseringen 

installasjon, service, vedlikehold, reparasjon og demontering. Forordning (EU) nr. 517/2014 omfatter også krav til 

innholdet i sertifiseringsprogrammene med hensyn til opplysninger om relevante teknologier som erstatter eller 

reduserer bruken av fluorholdige klimagasser, og om sikker håndtering av slik teknologi. 

2) Med sikte på anvendelsen av artikkel 10 i forordning (EU) nr. 517/2014 er det derfor nødvendig å oppdatere minstekravene 

til oppgavenes omfang samt ferdighetene og kunnskapen som skal inngå, og angi nærmere regler for sertifiseringen og 

vilkårene for gjensidig anerkjennelse. 

3) For å ta hensyn til eksisterende kvalifikasjons- og sertifiseringsordninger, særlig dem som er vedtatt på grunnlag av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006(2) som er opphevet, og kravene fastsatt i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 305/2008(3), bør disse kravene i størst mulig grad innarbeides i denne forordning. 

4) Forordning (EF) nr. 305/2008 bør derfor oppheves. 

5) For at medlemsstatene skal få tid til å tilpasse sine sertifiseringsprogrammer til å omfatte oppgaver knyttet til installasjon, 

service, vedlikehold, reparasjon og kassering av elektriske bryteranlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, samt 

gjenvinning fra andre bryteranlegg enn høyspentbrytere nevnt i forordning (EF) nr. 305/2008, bør kravet om å ha et 

sertifikat i samsvar med denne forordning få anvendelse fra 1. juli 2017 på oppgaver knyttet til installasjon, service, 

vedlikehold, reparasjon og kassering av elektriske bryteranlegg som inneholder fluorholdige klimagasser. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 24 i forordning (EU) 

nr. 517/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes minstekrav til sertifisering av fysiske personer som utfører installasjon, service, vedlikehold, 

reparasjon og kassering av elektriske bryteranlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, eller gjenvinning av fluorholdige 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 18.11.2015, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 150 av 20.5. 2014, s. 195. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006 av 17. mai 2006 om visse fluorholdige klimagasser (EUT L 161 av 14.6.2006, 

s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 305/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifisering av personell som gjenvinner visse fluorholdige 

klimagasser fra høyspentbrytere (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 17). 
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klimagasser fra fastmonterte elektriske bryteranlegg, samt vilkårene for gjensidig anerkjennelse av sertifikater utstedt i samsvar 

med disse kravene. 

Artikkel 2 

Sertifisering av fysiske personer 

1.  Fysiske personer som utfører oppgavene nevnt i artikkel 1, skal inneha et sertifikat som nevnt i artikkel 3. 

2.  Fysiske personer som utfører én av oppgavene nevnt i artikkel 1, skal ikke være omfattet av kravet fastsatt i nr. 1 i denne 

artikkel, forutsatt at de oppfyller følgende vilkår: 

a)  De deltar på et opplæringskurs for å oppnå et sertifikat som omfatter den relevante oppgaven, og 

b)  de utfører oppgaven under tilsyn av en person som innehar et sertifikat som omfatter denne oppgaven, og som har fullt 

ansvar for at den gjennomføres korrekt. 

Unntaket fastsatt i første ledd får anvendelse i de tidsrommene oppgavene nevnt i artikkel 1 utføres, men høyst i 12 måneder 

totalt. 

3.  Denne forordning får ikke anvendelse på framstillings- og reparasjonsoppgaver som utføres på produsentens område i 

tilknytning til elektriske bryteranlegg. 

Artikkel 3 

Utstedelse av sertifikater til fysiske personer 

1.  Et sertifiseringsorgan som nevnt i artikkel 4 skal utstede et sertifikat til fysiske personer som har bestått en teoretisk og 

praktisk eksamen som er tilrettelagt av et evalueringsorgan som nevnt i artikkel 5, og som omfatter de minstekrav til ferdigheter 

og kunnskap som er angitt i vedlegg I. 

2.  Sertifikatet skal minst inneholde 

a)  navnet på sertifiseringsorganet, innehaverens fulle navn, et sertifikatnummer og eventuelt utløpsdatoen, 

b)  oppgavene innehaveren av sertifikatet har rett til å utføre, 

c)  utstedelsesdato og utstederens underskrift. 

3.  Innehavere av sertifikater som er utstedt i samsvar med forordning (EF) nr. 305/2008, skal anses som kvalifisert til å 

utføre alle oppgavene nevnt i artikkel 1, og et sertifiseringsorgan som nevnt i artikkel 4 kan utstede et sertifikat til innehaveren 

av denne kvalifikasjonen uten at vedkommende må gå opp til eksamen på nytt. 

Artikkel 4 

Sertifiseringsorgan 

1.  Et sertifiseringsorgan skal opprettes ved nasjonal lov eller utpekes av vedkommende myndighet i en medlemsstat eller av 

andre enheter som er berettiget til dette, og ha tillatelse til å utstede sertifikater til fysiske personer som utfører oppgaven nevnt i 

artikkel 1. 

Sertifiseringsorganet skal være upartisk når det utfører sine oppgaver. 

2.  Sertifiseringsorganet skal fastsette og følge framgangsmåter for utstedelse, midlertidig oppheving og tilbakekalling av 

sertifikater. 

3.  Sertifiseringsorganet skal føre registre som gjør det mulig å bekrefte status for en sertifisert person. Registrene skal vise at 

sertifiseringsprosessen faktisk er gjennomført. Registrene skal oppbevares i minst fem år.  
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Artikkel 5 

Evalueringsorgan 

1.  Et evalueringsorgan utpekt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, eller andre enheter som er berettiget til dette, 

skal tilrettelegge eksamener for de fysiske personene nevnt i artikkel 1. Et sertifiseringsorgan som nevnt i artikkel 4, kan også 

fungere som et evalueringsorgan. 

Evalueringsorganet skal være upartisk når det utfører sine oppgaver. 

2.  Eksamenene skal planlegges og struktureres slik at det sikres at de minstekravene til ferdigheter og kunnskaper som er 

angitt i vedlegg I, er omfattet. 

3.  Evalueringsorganet skal vedta framgangsmåter for rapportering og føre registre for å gjøre det mulig å dokumentere de 

enkelte og samlede resultatene av evalueringen. 

4.  Evalueringsorganet skal sikre at eksaminatorene som er utpekt til en prøve, innehar nødvendig kunnskap om de relevante 

eksamineringsmetodene og -dokumentene samt egnet kompetanse på det området som eksamenen omfatter. Det skal også sikre 

at alt nødvendig utstyr, verktøy og materiale er tilgjengelig til de praktiske prøvene. 

Artikkel 6 

Melding 

1.  Senest 1. januar 2017 skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om navnet på og kontaktopplysninger for sertifiserings-

organer for fysiske personer som er omfattet av artikkel 4, og om benevnelser på sertifikater for fysiske personer som oppfyller 

kravene i artikkel 3, i det formatet som er fastsatt ved forordning (EF) nr. 2015/2065(1). 

2.  Medlemsstatene skal oppdatere meldingen inngitt i henhold til nr. 1 med eventuelle relevante nye opplysninger, og skal 

umiddelbart inngi den til Kommisjonen. 

Artikkel 7 

Vilkår for gjensidig anerkjennelse 

1.  Gjensidig anerkjennelse av sertifikater som er utstedt i andre medlemsstater, får anvendelse på sertifikater som er utstedt i 

samsvar med artikkel 3. 

2.  Medlemsstatene kan kreve at innehavere av sertifikater som er utstedt i en annen medlemsstat, skal framlegge en over-

settelse av sertifikatet på et annet offisielt språk i Unionen. 

Artikkel 8 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 305/2008 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordning (EF) nr. 305/2008 skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som 

angitt i sammenligningstabellen i vedlegg II. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 2 nr. 1 får imidlertid anvendelse fra 1. juli 2017 på fysiske personer som utfører installasjon, service, vedlikehold, 

reparasjon og kassering av elektriske bryteranlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, og gjenvinning av fluorholdige 

klimagasser fra fastmonterte elektriske bryteranlegg, unntatt høyspentbrytere nevnt i forordning (EF) nr. 305/2008. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2065 av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 517/2014, av formatet for melding av medlemsstatenes opplærings- og sertifiseringsprogrammer (EUT L 301 av 

18.11.2015, s. 14). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Minstekrav til ferdigheter og kunnskaper som evalueringsorganene skal vurdere 

Eksamenen nevnt i artikkel 3 nr. 1 og artikkel 5 nr. 2 skal omfatte følgende: 

a)  En teoretisk prøve med ett eller flere spørsmål for å teste den ferdigheten eller kunnskapen som er angitt med bokstaven T i 

kolonnen «Prøvetype». 

b)  En praktisk prøve der søkeren skal utføre den tilhørende oppgaven med relevant materiale, verktøy og utstyr som er angitt 

med bokstaven P i kolonnen «Prøvetype». 

Nr. Minstekrav til kunnskap og ferdigheter 
Prøve-

type 

1 Grunnleggende kunnskap om relevante miljøspørsmål (klimaendringer, globalt oppvarmingspotensial), 

de relevante bestemmelsene i forordning (EU) nr. 517/2014 og i relevante gjennomføringsrettsakter 

T 

2 Fysiske, kjemiske og miljømessige egenskaper hos SF6 T 

3 Bruk av SF6 i elektrisk utstyr (isolering, bueslokking) T 

4 Kvalitet av SF6 i henhold til relevante industristandarder T 

5 Forståelse av hvordan det elektriske utstyret er konstruert T 

6 Kontroll av kvaliteten på SF6 P 

7 Gjenvinning av SF6 og blandinger med SF6 og rensing av SF6 P 

8 Oppbevaring og transport av SF6 T 

9 Betjening av utstyr for gjenvinning av SF6 P 

10 Betjening av tette boresystemer, om nødvendig P 

11 Ombruk av SF6 og forskjellige ombrukskategorier T 

12 Arbeid på åpne SF6-felter P 

13 Nøytralisering av biprodukter av SF6 T 

14 Overvåking av SF6 og forpliktelser om hensiktsmessig registrering av opplysninger i henhold til 

nasjonal lovgivning eller Unionens regelverk, eller internasjonale avtaler 

T 

15 Reduksjon av lekkasjer og lekkasjekontroll T 

16 Grunnleggende kunnskap om relevante teknologier for å erstatte eller redusere bruken av fluorholdige 

klimagasser og sikker håndtering av disse 

T 
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VEDLEGG II 

Sammenligningstabell 

Forordning (EF) nr. 305/2008 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 — 

Artikkel 3 Artikkel 2 

Artikkel 4 Artikkel 3 

Artikkel 5 Artikkel 4 

Artikkel 6 Artikkel 5 

Artikkel 7 Artikkel 6 

Artikkel 8 Artikkel 7 

— Artikkel 8 

Artikkel 9 Artikkel 9 

Vedlegg Vedlegg I 

— Vedlegg II 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2067 

av 17. november 2015 

om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av minstekrav og 

vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifisering av fysiske personer med hensyn til fastmonterte kulde-, 

klima- og varmepumpeanlegg og kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere som inneholder 

fluorholdige klimagasser, og av sertifisering av foretak med hensyn til fastmonterte kulde-, klima- og 

varmepumpeanlegg som inneholder fluorholdige klimagasser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 av 16. april 2014 om fluorholdige klimagasser og 

om oppheving av forordning (EF) nr. 842/2006(1), særlig artikkel 10 nr. 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) nr. 517/2014 omfatter forpliktelser med hensyn til sertifisering av foretak og fysiske personer.  

I motsetning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006(2) omfatter de aktuelle anleggene og produktene, 

med hensyn til sertifisering av fysiske personer, også kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere. Forordning 

(EU) nr. 517/2014 omfatter også krav til innholdet i sertifiseringsprogrammene med hensyn til opplysninger om relevante 

teknologier som erstatter eller reduserer bruken av fluorholdige klimagasser, og om sikker håndtering av denne teknologien. 

2) Med sikte på anvendelsen av artikkel 10 i forordning (EU) nr. 517/2014 er det derfor nødvendig å oppdatere minstekravene 

til oppgavenes omfang samt ferdighetene og kunnskapen som skal inngå, og angi nærmere regler for sertifiseringen og 

vilkårene for gjensidig anerkjennelse. 

3) For å ta hensyn til eksisterende kvalifikasjons- og sertifiseringsordninger, særlig dem som er vedtatt på grunnlag av 

forordning (EF) nr. 842/2006, som er opphevet, og kravene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 303/2008(3), bør 

disse kravene i størst mulig grad innarbeides i denne forordning. 

4) Forordning (EF) nr. 303/2008 bør derfor oppheves. 

5) For at medlemsstatene skal få tid til å tilpasse sine sertifiseringsprogrammer for fysiske personer slik at programmene 

omfatter oppgaver knyttet til kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere, er det hensiktsmessig at kravet om 

å inneha et sertifikat i samsvar med denne forordning får anvendelse fra 1. juli 2017 når det gjelder oppgaver knyttet til 

kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 24 i forordning (EU) 

nr. 517/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes minstekrav til sertifisering av fysiske personer som utfører oppgavene nevnt i artikkel 2 nr. 1 i 

tilknytning til kjøle- og fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere, fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg som 

inneholder fluorholdige klimagasser, og til sertifisering av foretak som utfører oppgavene nevnt i artikkel 2 nr. 2 i tilknytning til 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 18.11.2015, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2019 av  

13. juni 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø), 

ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 150 av 20.5. 2014, s. 195. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006 av 17. mai 2006 om visse fluorholdige klimagasser (EUT L 161 av 14.6.2006, 

s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 303/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifisering av foretak og personell med hensyn til fast kjøle-, 

klimaanleggs- og varmepumpeutstyr som inneholder visse fluorholdige klimagasser (EUT L 92 av 3.4.2008, s. 3). 
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fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg som inneholder fluorholdige klimagasser, samt vilkårene for gjensidig 

anerkjennelse av sertifikater utstedt i samsvar med disse kravene. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på fysiske personer som utfører følgende oppgaver: 

a)  Lekkasjekontroll av anlegg og produkter som inneholder fluorholdige klimagasser i mengder på 5 tonn CO2-ekvivalenter 

eller mer, og som ikke inngår i skum, med mindre slikt utstyr er hermetisk tett, er merket som dette og inneholder 

fluorholdige klimagasser i mengder på mindre enn 10 tonn CO2-ekvivalenter. 

b)  Gjenvinning. 

c)  Installasjon. 

d)  Reparasjon, vedlikehold eller service. 

e)  Kassering. 

2.  Den får også anvendelse på foretak som utfører følgende oppgaver knyttet til fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpe-

anlegg for andre parter: 

a)  Installasjon. 

b)  Reparasjon, vedlikehold eller service. 

c)  Kassering. 

3.  Denne forordning får ikke anvendelse på framstilling og reparasjonsoppgaver som utføres på produsentens område i 

forbindelse med utstyret nevnt i artikkel 1. 

Artikkel 3 

Sertifisering av fysiske personer 

1.  Fysiske personer som utfører oppgavene nevnt i artikkel 2 nr. 1, skal inneha et sertifikat som nevnt i artikkel 4 for 

tilsvarende kategori som fastsatt i nr. 2 i denne artikkel. 

2.  Sertifikater som attesterer at innehaveren oppfyller kravene til å utføre én eller flere av oppgavene nevnt i artikkel 2 nr. 1, 

skal utstedes til følgende kategorier av fysiske personer: 

a)  Innehavere av et kategori I-sertifikat kan utføre alle oppgavene angitt i artikkel 2 nr. 1. 

b)  Innehavere av et kategori II-sertifikat kan utføre oppgaveneangitt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) forutsatt at det ikke innebærer 

et brudd i kuldemediekretsen som inneholder fluorholdige klimagasser. Innehavere av et kategori II-sertifikat kan utføre 

oppgavene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b)–e) knyttet til utstyret nevnt i artikkel 1 når dette inneholder mindre enn 3 kg 

fluorholdige klimagasser eller, for hermetisk tette systemer som er merket som sådanne, inneholder mindre enn 6 kg 

fluorholdige klimagasser. 

c)  Innehavere av et kategori III-sertifikat kan utføre oppgavene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) knyttet til utstyret nevnt i 

artikkel 1 når dette inneholder mindre enn 3 kg fluorholdige klimagasser eller, for hermetisk tette systemer som er merket 

som det, inneholder mindre enn 6 kg fluorholdige klimagasser. 

d)  Innehavere av et kategori IV-sertifikat kan utføre oppgavene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), forutsatt at det ikke 

innebærer et brudd i kuldemediekretsen som inneholder fluorholdige klimagasser.  
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3.  Nr. 1 får ikke anvendelse på fysiske personer som utfører 

a)  slaglodding, lodding eller sveising på deler av et anlegg eller på deler av utstyr innenfor rammen av oppgavene nevnt i 

artikkel 2 nr. 1 som har de nødvendige kvalifikasjonene i henhold til nasjonal lovgivning til å utføre slike oppgaver, 

forutsatt at de er under tilsyn av en person som innehar et sertifikat som omfatter den aktuelle oppgaven, og som har fullt 

ansvar for riktig gjennomføring av oppgaven, 

b)  gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra utstyr som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU(1), når 

utstyret inneholder mindre enn 3 kg fluorholdige klimagasser og mindre enn 5 tonn CO2-ekvivalenter, på steder som 

omfattes av en tillatelse i samsvar med artikkel 9 nr. 1 og 2 i nevnte direktiv, forutsatt at de er ansatt av foretaket som 

innehar tillatelsen, og at de har fullført opplæring som omfatter de minstekrav til ferdigheter og kunnskap som tilsvarer 

kategori III, som fastsatt i vedlegg I til denne forordning, bekreftet gjennom en kompetanseattest utstedt av innehaveren av 

tillatelsen. 

4.  Fysiske personer som utfører én av oppgavene nevnt i artikkel 2 nr. 1, skal ikke være omfattet av kravet fastsatt i nr. 1 i 

denne artikkel, forutsatt at de oppfyller følgende vilkår: 

a)  De deltar på et opplæringskurs for å oppnå et sertifikat som omfatter den relevante oppgaven, og 

b)  de utfører oppgaven under tilsyn av en person som innehar et sertifikat som omfatter denne oppgaven, som har fullt ansvar 

for at den gjennomføres korrekt. 

Unntaket fastsatt i første ledd får anvendelse i de tidsrommene oppgavene nevnt i artikkel 2 nr. 1 utføres, men høyst i 

24 måneder totalt. 

Artikkel 4 

Sertifikater for fysiske personer 

1.  Et sertifiseringsorgan som nevnt i artikkel 7 skal utstede et sertifikat til fysiske personer som har bestått en teoretisk og 

praktisk eksamen som er tilrettelagt av et evalueringsorgan som nevnt i artikkel 8, og som omfatter minstekravene til 

ferdigheter og kunnskap som er angitt i vedlegg I, for den aktuelle kategorien. 

2.  Sertifikatet skal minst inneholde 

a)  navnet på sertifiseringsorganet, innehaverens fulle navn, et sertifikatnummer og eventuelt utløpsdatoen, 

b)  kategorien til sertifikatet for fysiske personer som angitt i artikkel 3 nr. 2 og de tilknyttede oppgavene som innehaveren av 

sertifikatet dermed har rett til å utføre, eventuelt med angivelse av den aktuelle typen anlegg eller produkt, 

c)  utstedelsesdato og utstederens underskrift. 

3.  Dersom en eksisterende eksamensbasert sertifiseringsordning omfatter minstekravene til ferdigheter og kunnskap fastsatt i 

vedlegg I for en bestemt kategori og oppfyller kravene i artikkel 7 og 8, men den tilhørende attesten ikke inneholder elementene 

fastsatt i nr. 2 i denne artikkel, kan et sertifiseringsorgan som nevnt i artikkel 7 utstede et sertifikat til innehaveren av 

kvalifikasjonen for tilsvarende kategori uten at vedkommende må gå opp til eksamen på nytt. 

4.  Dersom en eksisterende eksamensbasert sertifiseringsordning for fysiske personer som utfører en eller flere av oppgavene 

angitt i artikkel 2 nr. 1 med hensyn til kjøleenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere, oppfyller kravene i artikkel 7 og 8 og 

delvis omfatter minstekravene til ferdigheter for en bestemt kategori som fastsatt i vedlegg I, kan sertifiseringsorganer utstede et 

sertifikat for tilsvarende kategori, forutsatt at kandidaten består en tilleggseksamen i de ferdigheter og kunnskaper som ikke var 

omfattet av den eksisterende sertifiseringen, tilrettelagt av et evalueringsorgan som nevnt i artikkel 8.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU av 4. juli 2012 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) (EUT L 197 av 

24.7.2012, s. 38). 
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Artikkel 5 

Sertifisering av foretak 

Foretak nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal inneha et sertifikat som nevnt i artikkel 6. 

Artikkel 6 

Foretakssertifikater 

1.  Et sertifiseringsorgan som nevnt i artikkel 7 skal utstede et sertifikat til et foretak for én eller flere av oppgavene nevnt i 

artikkel 2 nr. 2, forutsatt at det 

a)  sysselsetter fysiske personer som er sertifisert i samsvar med artikkel 3 til å utføre oppgavene som krever sertifisering, i et 

tilstrekkelig antall til å håndtere den forventede arbeidsmengden, 

b)  dokumenterer at nødvendige verktøyer og framgangsmåter er tilgjengelige for fysiske personer som utfører oppgaver som 

krever sertifisering. 

2.  Sertifikatet skal minst inneholde 

a)  navnet på sertifiseringsorganet, innehaverens fulle navn, et sertifikatnummer og eventuelt utløpsdatoen, 

b)  oppgavene innehaveren av sertifikatet har rett til å utføre, med en angivelse av det aktuelle anleggets eller produktets største 

fyllingsmengde uttrykt i kilogram, 

c)  utstedelsesdato og utstederens underskrift. 

Artikkel 7 

Sertifiseringsorgan 

1.  Et sertifiseringsorgan skal opprettes ved nasjonal lov eller utpekes av vedkommende myndighet i en medlemsstat eller av 

andre enheter som er berettiget til dette, og ha tillatelse til å utstede sertifikater til fysiske personer eller foretak som utfører en 

eller flere av oppgavene nevnt i artikkel 2. 

Sertifiseringsorganet skal være uavhengig og upartisk når det utfører sine oppgaver. 

2.  Sertifiseringsorganet skal fastsette og følge framgangsmåter for utstedelse, midlertidig oppheving og tilbakekalling av 

sertifikater. 

3.  Sertifiseringsorganet skal føre registre som gjør det mulig å bekrefte status for en sertifisert person eller et sertifisert 

foretak. Registrene skal vise at sertifiseringsprosessen faktisk er gjennomført. Registrene skal oppbevares i minst fem år. 

Artikkel 8 

Evalueringsorgan 

1.  Et evalueringsorgan utpekt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, eller andre enheter som er berettiget til dette, 

skal tilrettelegge eksamener for de fysiske personene nevnt i artikkel 2 nr. 1. Et sertifiseringsorgan som nevnt i artikkel 7 kan 

også fungere som et evalueringsorgan. Evalueringsorganet skal være uavhengig og upartisk når det utfører sine oppgaver. 

2.  Eksamenene skal planlegges og struktureres slik at det sikres at de minstekravene til ferdigheter og kunnskap som er 

angitt i vedlegg I, er omfattet. 

3.  Evalueringsorganet skal vedta framgangsmåter for rapportering og føre registre for å gjøre det mulig å dokumentere de 

enkelte og samlede resultatene av evalueringen. 

4.  Evalueringsorganet skal sikre at de eksaminatorene som er utpekt til en prøve, innehar nødvendig kunnskap om de 

relevante eksamineringsmetodene og -dokumentene samt egnet kompetanse på det området som eksamenen omfatter. Det skal 

også sikre at alt nødvendig utstyr, verktøy og materiale er tilgjengelig til de praktiske prøvene.  
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Artikkel 9 

Melding 

1.  Senest 1. januar 2017 skal medlemsstatene meddele Kommisjonen navn og kontaktopplysninger til sertifiseringsorganer 

for fysiske personer og foretak som omfattes av artikkel 7, og om benevnelser på sertifikater for fysiske personer som oppfyller 

kravene i artikkel 4, samt for foretak som oppfyller kravene i artikkel 6, i det formatet som er fastsatt ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/2065(1). 

2.  Medlemsstatene skal oppdatere meldingen inngitt i henhold til nr. 1 med relevante nye opplysninger, og umiddelbart inngi 

den til Kommisjonen. 

Artikkel 10 

Vilkår for gjensidig anerkjennelse 

1.  Gjensidig anerkjennelse av sertifikater utstedt i andre medlemsstater skal gjelde bare for sertifikater utstedt i samsvar med 

artikkel 4 for fysiske personer og artikkel 6 for foretak. 

2.  Medlemsstatene kan kreve at innehavere av sertifikater som er utstedt i en annen medlemsstat, skal framlegge en over-

settelse av sertifikatet på et annet offisielt språk i Unionen. 

Artikkel 11 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 303/2008 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordning (EF) nr. 303/2008 skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som 

angitt i sammenligningstabellen i vedlegg II. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 3 nr. 1 får imidlertid anvendelse fra 1. juli 2017 på fysiske personer som utfører en eller flere av oppgavene nevnt i 

artikkel 2 nr. 1 med hensyn til kjøleenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere. 

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

Utferdiget i Brussel 17. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2065 av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 517/2014, av formatet for melding av medlemsstatenes opplærings- og sertifiseringsprogrammer (EUT L 301 av 

18.11.2015, s. 14). 
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VEDLEGG I 

Minstekrav til ferdigheter og kunnskaper som evalueringsorganene skal vurdere 

1.  Eksamen i hver av kategoriene nevnt i artikkel 3 nr. 2 skal omfatte følgende: 

a)  En teoretisk prøve med ett eller flere spørsmål for å teste den ferdigheten eller kunnskapen som er angitt med 

bokstaven T i kategorikolonnene. 

b)  En praktisk prøve der søkeren skal utføre den tilhørende oppgaven med relevant materiale, verktøy og utstyr som er 

angitt med bokstaven P i kategorikolonnene. 

2.  Eksamenen skal omfatte hver av gruppene 1, 2, 3, 4, 5,10 og 11 for ferdigheter og kunnskaper. 

3.  Eksamenen skal omfatte minst én av gruppene 6, 7, 8 og 9 for ferdigheter og kunnskaper. Kandidaten skal ikke vite på 

forhånd hvilken av de fire gruppene vedkommende vil bli eksaminert i. 

4.  Dersom en rute i kategorikolonnene tilsvarer flere ruter (flere ferdigheter og kunnskaper) i kolonnen for ferdigheter og 

kunnskaper, betyr det at ikke nødvendigvis alle ferdigheter og kunnskaper må testes under eksamineringen. 

 KATEGORIER 

FERDIGHETER OG KUNNSKAPER I II III IV 

1 Grunnleggende termodynamikk 

1.01 Kjenne til de grunnleggende ISO-standardenhetene for temperatur, trykk, masse, tetthet, 

energi 

T T — T 

1.02 Forstå den grunnleggende teorien bak kjøleanlegg: grunnleggende termodynamikk 

(nøkkelbegreper, parametrer og prosesser som overhete, høytrykksside, kompresjons-

varme, entalpi, kjøleeffekt, lavtrykksside, underkjøling), egenskaper og termodynamisk 

omdanning av kuldemedier, herunder identifikasjon av zeotrope blandinger og 

væsketilstander 

T T — — 

1.03 Bruke relevante tabeller og diagrammer og tolke dem i forbindelse med indirekte 

lekkasjekontroll (herunder kontroll av om anlegget fungerer riktig): logg p/h-diagram, 

metningstabeller for et kuleemedium, diagram for en enkelt kjølesyklus med kompresjon 

T T — — 

1.04 Beskrive funksjonen til anleggets hovedkomponenter (kompressor, fordamper, 

kondensator, termostatiske ekspansjonsventiler) og kuldemediets termodynamiske 

omdanning 

T T — — 

1.05 Kjenne til den grunnleggende funksjonen til følgende komponenter som brukes i et 

kuldeanlegg, og deres rolle og betydning for å forebygge og identifisere lekkasje av 

kuldemedium: a) ventiler (kuleventiler, membraner, seteventiler, sikkerhetsventiler), b) 

temperatur- og trykkregulering, c) seglass og fuktighetsindikatorer, d) avrimingsstyring, e) 

sikkerhetsautomatikk, f) måleinstrumenter som termometer, g) oljestyringssystemer, h) 

samlekar, i) væske- og oljeutskillere 

— — — 

1.06 Kjenne til særlige egenskaper, fysiske parametrer, løsninger, systemer og avvikende 

egenskaper for alternative kuldemedier i kjølesyklusen og komponenter beregnet på deres 

bruk 

T T T T 

2 Kuldemediers miljøvirkning og tilhørende miljøbestemmelser 

2.01 Ha grunnleggende kunnskap om EUs og internasjonal klimapolitikk, herunder De forente 

nasjoners rammekonvensjon om klimaendring 

T T T T 
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 KATEGORIER 

FERDIGHETER OG KUNNSKAPER I II III IV 

2.02 Ha grunnleggende kunnskap om begrepet globalt oppvarmingspotensial (GWP), bruken av 

fluorholdige klimagasser og andre stoffer som kuldemedier, virkningen av utslipp av 

fluorholdige klimagasser på klimaet (størrelsesorden av deres GWP) og relevante 

bestemmelser i forordning (EU) nr. 517/2014 samt relevante gjennomføringsrettsakter 

T T T T 

3 Kontroller før idriftsetting, etter en lang periode uten bruk, etter vedlikehold eller reparasjon, eller under drift 

3.01 Utføre en trykkprøving for å kontrollere anleggets styrke P P — — 

3.02 Utføre en trykkprøving for å kontrollere anleggets tetthet 

3.03 Bruke en vakuumpumpe 

3.04 Tømme anlegget for luft og fukt i henhold til vanlig praksis 

3.05 Fylle ut opplysninger i registeret for anlegg og produkter og fylle ut en rapport om en 

eller flere tester og kontroller som er utført under eksamen 

T T — — 

4 Lekkasjekontroller 

4.01 Kjenne til mulige lekkasjepunkter i kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg T T — T 

4.02 Kontrollere registre for anlegg og produkter før lekkasjekontroll og identifisere relevante 

opplysninger om eventuelle tilbakevendende problemer eller problemområder som krever 

ekstra oppmerksomhet 

T T — T 

4.03 Foreta en visuell og manuell inspeksjon av hele anlegget i samsvar med kommisjons-

forordning (EF) nr. 1516/2007(1) 

P P — P 

4.04 Gjennomføre en lekkasjekontroll av anlegget med en indirekte metode i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1516/2007 og anleggets bruksanvisning 

P P — P 

4.05 Bruke bærbare måleinstrumenter som manometersett, termometre og multimetre til 

måling av volt/ampere/ohm i forbindelse med indirekte metoder for lekkasjekontroll, og 

tolke de parametrene som måles 

P P — P 

4.06 Gjennomføre en lekkasjekontroll av anlegget med en av de direkte metodene nevnt i 

forordning (EF) nr. 1516/2007 

P — — — 

4.07 Gjennomføre en lekkasjekontroll av anlegget med en av de direkte metodene som ikke 

innebærer et brudd i kuldemediekretsen, i henhold til forordning (EF) nr. 1516/2007 

— P — P 

4.08 Bruke en egnet elektronisk innretning for å påvise lekkasje P P — P 

4.09 Fylle ut opplysninger i registeret for anlegg og produkter T T — T 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1516/2007 av 19. desember 2007 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av standardkrav til lekkasjekontroll for fast kjøle-, klimaanleggs- og varmepumpeutstyr som inneholder visse fluorholdige 

klimagasser (EUT L 335 av 20.12.2007, s. 10). 
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 KATEGORIER 

FERDIGHETER OG KUNNSKAPER I II III IV 

5 Miljøvennlig håndtering av anlegget og kuldemediet under installasjon, vedlikehold, reparasjon eller 

gjenvinning 

5.01 Kople til og fra måleapparater og ledninger med minst mulig utslipp P P — — 

5.02 Tømme og fylle en sylinder med kuldemedium i både væske- og gasstilstand P P P — 

5.03 Bruke et gjenvinningssett for å gjenvinne kuldemediet, og kople til og fra gjenvinnings-

settet med minst mulig utslipp 

P P P — 

5.04 Tappe ut olje som er forurenset av fluorholdig gass, fra anlegget P P P — 

5.05 Identifisere kuldemediets form (væske, gass) og tilstand (underkjølt, mettet eller 

overhetet) før påfylling, for å sikre korrekt påfyllingsmetode og -volum. Fylle på 

kulemedium (både i væskefasen og gassfasen) uten tap av kuldemedium 

P P — — 

5.06 Velge riktig type vekt og bruke den til å veie kuldemediet P P P — 

5.07 Fylle ut registeret for anlegg og utstyr med alle relevante opplysninger om gjenvunnet 

eller påfylt kuldemedium 

T T — — 

5.08 Kjenne til kravene til og framgangsmåtene for håndtering, ombruk, regenerering, lagring 

og transport av forurensede kuldemedier og oljer 

T T T — 

6 Komponent: installasjon, idriftsetting og vedlikehold av stempelkompressorer, skruekompressorer og scroll-

kompressorer, ettrinns og totrinns 

6.01 Forklare de grunnleggende funksjonene til en kompressor (herunder kapasitetskontroll 

og smøresystem) og tilknyttede risikoer for lekkasje eller utslipp av kuldemedium 

T T — — 

6.02 Installere en kompressor på riktig måte, herunder kontroll- og sikkerhetsutstyr, slik at 

ingen lekkasje eller større utslipp oppstår når anlegget settes i drift 

P P — — 

6.03 Justere sikkerhets- og kontrollbrytere P — — — 

6.04 Justere innsugings- og utløpsventiler 

6.05 Kontrollere systemet for tilbakeføring av olje 

6.06 Starte og slå av en kompressor og kontrollere at kompressoren er i driftsklar stand, 

herunder ved å foreta målinger under driften 

P P — — 

6.07 Skrive en rapport om kompressorens tilstand som identifiserer eventuelle problemer med 

kompressorens funksjon som vil kunne skade anlegget og over tid føre til lekkasje eller 

utslipp av kuldemedium dersom det ikke iverksettes tiltak 

T T — — 
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 KATEGORIER 

FERDIGHETER OG KUNNSKAPER I II III IV 

7 Komponent: installasjon, idriftsetting og vedlikehold av luftkjølte og vannkjølte kondensatorer 

7.01 Forklare de grunnleggende funksjonene til en kondensator og tilknyttede risikoer for 

lekkasje 

T T — — 

7.02 Justere kondensatorens høytrykkspressostat P — — — 

7.03 Installere en kondensator / utendørs enhet på riktig måte, herunder kontroll- og 

sikkerhetsutstyr, slik at ingen lekkasje eller større utslipp oppstår når anlegget er satt i 

drift 

P P — — 

7.04 Justere sikkerhets- og kontrollbrytere P — — — 

7.05 Kontrollere utløps- og væskeledninger 

7.06 Utlufte ikke-kondenserbare gasser fra kondensatoren med en utluftingsinnretning for 

kuldeanlegg 

P — — — 

7.07 Starte og slå av en kondensator og kontrollere at kondensatoren er i driftsklar stand, 

herunder ved å foreta målinger under driften 

P P — — 

7.08 Kontrollere kondensatorens overflate P P — — 

7.09 Skrive en rapport om kondensatorens tilstand som identifiserer eventuelle problemer 

som vil kunne skade anlegget og over tid føre til lekkasje eller utslipp av kuldemedium 

dersom det ikke iverksettes tiltak 

T T — — 

8 Komponent: installasjon, idriftsetting og vedlikehold av luftkjølte og vannkjølte fordampere 

8.01 Forklare de grunnleggende funksjonene til en fordamper (herunder avrimingssystem) og 

tilknyttede risikoer for lekkasje 

T T — — 

8.02 Justere fordamperens regulator for fordampningstrykk P — — — 

8.03 Installere en fordamper, herunder kontroll- og sikkerhetsutstyr, slik at ingen lekkasje 

eller større utslipp oppstår når anlegget er satt i drift 

P P — — 

8.04 Justere sikkerhets- og kontrollbrytere P — — — 

8.05 Kontrollere at væske- og sugeledningene er i korrekt stilling 

8.06 Kontrollere rørene for varmgassavriming 

8.07 Justere reguleringsventilen for fordampningstrykk 

8.08 Starte og slå av en fordamper og kontrollere at fordamperen er i driftsklar stand, 

herunder ved å foreta målinger under driften 

P P — — 

8.09 Kontrollere fordamperens overflate P P — — 
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 KATEGORIER 

FERDIGHETER OG KUNNSKAPER I II III IV 

8.10 Skrive en rapport om fordamperens tilstand som identifiserer eventuelle problemer som 

vil kunne skade anlegget og over tid føre til lekkasje eller utslipp av kuldemedium 

dersom det ikke iverksettes tiltak 

T T — — 

9 Komponent: installasjon, idriftsetting og reparasjon av termostatiske ekspansjonsventiler (TEV) og andre 

komponenter 

9.01 Forklare de grunnleggende funksjonene til forskjellige typer ekspansjonsregulatorer 

(termostatiske ekspansjonsventiler, kapillarrør) og tilknyttede risikoer for lekkasje 

T T — — 

9.02 Installere ventiler i riktig stilling P — — — 

9.03 Justere en mekanisk/elektronisk TEV P — — — 

9.04 Justere mekaniske og elektroniske termostater 

9.05 Justere en trykkregulert ventil 

9.06 Justere mekaniske og elektroniske trykkbegrensere 

9.07 Kontrollere at en oljeutskiller virker P — — — 

9.08 Kontrollere tilstanden til et tørkefilter 

9.09 Skrive en rapport om komponentenes tilstand som identifiserer eventuelle problemer 

som vil kunne skade anlegget og over tid føre til lekkasje eller utslipp av kuldemedium 

dersom det ikke iverksettes tiltak 

T — — — 

10 Rørledninger: bygge et tett rørsystem i et kuldeanlegg 

10.01 Sveise, slaglodde og/eller lodde lekkasjefrie sammenføyninger på metallrør, rørled-

ninger og komponenter som kan brukes i kulde-, klima- eller varmepumpeanlegg 

P P — — 

10.02 Lage/kontrollere rør- og komponentholdere P P — — 

11 Opplysninger om relevante teknologier for å erstatte eller redusere bruken av 

fluorholdige klimagasser og sikker håndtering av disse 

    

11.01 Kjenne til relevante alternative teknologier for å erstatte eller redusere bruken av 

fluorholdige klimagasser og sikker håndtering av disse 

T T T T 

11.02 Kjenne til relevante anleggsutforminger for å redusere fyllingsmengden av fluorholdige 

klimagasser og øke energieffektiviteten 

T T — — 

11.03 Kjenne til relevante sikkerhetsbestemmelser og standarder for bruk, oppbevaring og 

transport av brannfarlige eller giftige kuldemedier eller kuldemedier som krever høyere 

driftstrykk 

T T — — 

11.04 Forstå de respektive fordelene og ulempene, særlig når det gjelder energieffektivitet, ved 

alternative kuldemedier i samsvar med den tiltenkte bruken og med klimaforholdene i de 

ulike regionene 

T T — — 
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VEDLEGG II 

Sammenligningstabell 

Forordning (EF) nr. 303/2008 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 

Artikkel 3 — 

Artikkel 4 nr. 1 og 2 Artikkel 3 nr. 1 og 2 

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

Artikkel 4 nr. 3 bokstav b) og c) Artikkel 3 nr. 3 bokstav a) og b) 

Artikkel 4 nr. 4 — 

Artikkel 5 Artikkel 4 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 Artikkel 5 

Artikkel 8 Artikkel 6 

Artikkel 9 — 

Artikkel 10 Artikkel 7 

Artikkel 11 Artikkel 8 

Artikkel 12 Artikkel 9 

Artikkel 13 Artikkel 10 

— Artikkel 11 

Artikkel 14 Artikkel 12 

Vedlegg Vedlegg I 

— Vedlegg II 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2068 

av 17. november 2015 

om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 517/2014, av formatet på 

etiketter til anlegg og produkter som inneholder fluorholdige klimagasser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 av 16. april 2014 om fluorholdige klimagasser og 

om oppheving av forordning (EF) nr. 842/2006(1), særlig artikkel 12 nr. 14, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 12 i forordning (EU) nr. 517/2014 inneholdt visse krav til merking av anlegg og produkter som inneholder, eller 

hvis funksjon er avhengig av, fluorholdige klimagasser, som fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1494/2007(2), og 

tilføyde krav til merking av skum og fluorholdige klimagasser som bringes i omsetning for bestemte formål. 

2) Av klarhetshensyn er det hensiktsmessig å fastsette den nøyaktige ordlyden i opplysningene som skal angis på etikettene 

nevnt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) nr. 517/2014, og fastsette krav som sikrer synligheten og lesbarheten av slike 

etiketter med hensyn til deres utforming og plassering. 

3) For å sikre at én enkelt etikett brukes til produkter som inneholder fluorholdige klimagasser som også omfattes av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3), særlig ved merking av beholdere, herunder gassflasker, fat, 

tankbiler og tankvogner, bør opplysningene om merking fastsatt i forordning (EU) nr. 517/2014 angis i feltet for 

tilleggsopplysninger på etiketten. 

4) Forordning (EF) nr. 1494/2007 bør derfor oppheves. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 24 i forordning (EU) 

nr. 517/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes formatet på de etikettene som skal gjelde for de typene anlegg og produkter som er nevnt i 

artikkel 12 nr. 1, 2 og 5 i forordning (EU) nr. 517/2014, samt for fluorholdige klimagasser nevnt i artikkel 12 nr. 6–12 i nevnte 

forordning. 

Artikkel 2 

Merkingsformat 

1.  Opplysningene på en etikett skal framstå klart mot etikettens bakgrunn, og skal være av en slik størrelse og ha slike 

mellomrom at de er lette å lese. Når opplysningene som kreves i henhold til denne forordning, tilføyes på en etikett som 

allerede er festet til det berørte anlegget eller produktet, skal skriftstørrelsen ikke være mindre enn den minste størrelsen på 

andre opplysninger på etiketten eller på eksisterende merkeplater eller andre etiketter med produktopplysninger.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 18.11.2015, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 150 av 20.5.2014, s. 195. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1494/2007 av 17. desember 2007 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 842/2006, av etikettenes utforming og ytterligere merkingskrav med hensyn til produkter og utstyr som inneholder visse fluorholdige 

klimagasser (EUT L 332 av 18.12.2007, s. 25). 

(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). 
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2.  Hele etiketten og dens innhold skal utformes slik at den holder seg på plass på anlegget eller produktet, og den skal være 

leselig under normale driftsforhold i hele det tidsrommet anlegget eller produktet inneholder fluorholdige klimagasser. 

3.  Anlegg og produkter nevnt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) nr. 517/2014 skal være merket med en etikett som 

inneholder opplysningene nevnt i artikkel 12 nr. 3 i forordning (EU) nr. 517/2014, og omfatte teksten «Inneholder fluorholdige 

klimagasser». 

4.  Vekten av fluorholdige klimagasser skal uttrykkes i kilo, og CO2-ekvivalenten skal uttrykkes i tonn. 

5.  Når anlegget eller produktet er forhåndsfylt på med, eller når anleggets eller produktets funksjon er avhengig av, fluorholdige 

klimagasser og slike gasser kan tilsettes utenfor produksjonsstedet og den samlede mengden derfor ikke bestemmes av 

produsenten, skal det angis på etiketten hvilken mengde som er tilført på produksjonsstedet, eller hvilken mengde anlegget eller 

produktet er beregnet for, og det skal være plass til overs på etiketten der den mengden som tilføres utenfor produksjonsstedet og 

den samlede mengden av fluorholdige klimagasser, kan angis. 

6.  Når et produkt som inneholder fluorholdige klimagasser eller polyolblandinger, også skal merkes i henhold til forordning 

(EF) nr. 1272/2008, skal opplysningene i artikkel 12 nr. 3 og nr. 5–12 i forordning (EU) nr. 517/2014 angis i feltet for 

tilleggsopplysninger på etiketten som nevnt i artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

7.  Når de fluorholdige klimagassene er beregnet på visse bruksområder i samsvar med artikkel 12 nr. 6–12 i forordning (EU) 

nr. 517/2014, angis følgende tekst på etiketten: 

a) «100 % regenerert» eller «100 % gjenbrukt»: for regenererte eller gjenbrukte fluorholdige klimagasser som ikke inneholder 

nye fluorholdige klimagasser. Adressen til regenererings- eller gjenbruksanlegget skal omfatte anleggets gateadresse i 

Unionen. 

b) «Importert bare til destruering»: for mengder av fluorholdige klimagasser som importeres for destruering. 

c) «Bare til direkte bulkeksport utenfor EU»: for mengder av fluorholdige klimagasser som leveres av en produsent eller 

importør til et foretak med henblikk på direkte eksport i bulk ut av Unionen. 

d) «Bare til bruk i militært utstyr»: for mengder av fluorholdige klimagasser som skal brukes i militært utstyr. 

e) «Bare til etsing/rensing i halvlederindustrien»: for mengder av fluorholdige klimagasser som skal brukes til etsing og 

rensing i halvlederindustrien. 

f) «Bare til bruk som råvare»: for mengder av fluorholdige klimagasser som skal brukes som råvare. 

g) «Bare til framstilling av inhalatorer med doseringsinnretning»: for mengder av fluorholdige klimagasser beregnet på 

tilførsel av legemiddelbestanddeler i doseringsinhalatorer. 

8.  Kulde- og klimaanlegg samt varmepumper som isoleres med skum som er framstilt ved hjelp av fluorholdige klimagasser, 

skal merkes med en etikett som inneholder følgende tekst: «Skum som er framstilt med fluorholdige klimagasser». 

9.  Etikettene skal plasseres i samsvar med artikkel 12 nr. 4 i forordning (EU) nr. 517/2014 og, når det er mulig, ved siden av 

eksisterende navneplater eller etiketter med produktopplysninger på anlegget eller produktet som inneholder den fluorholdige 

klimagassen. 

Artikkel 3 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1494/2007 oppheves. Artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1494/2007 fortsetter å gjelde fram til 

1. januar 2017, men for å etterkomme denne bestemmelsen før 1. januar 2017 kan foretak allerede før dette anvende artikkel 12 

nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) nr. 517/2014. 

Henvisninger til forordning (EU) nr. 1494/2007 skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegget. 
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Artikkel 4 

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 17. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

Sammenligningstabell 

Forordning (EF) nr. 1494/2007 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 3 og 4 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 8 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 5 

Artikkel 2 nr. 4 — 

Artikkel 3 nr. 1 — 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 2 nr. 9 

Artikkel 4 nr. 2 — 

Artikkel 5 Artikkel 4 

 



Nr. 7/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

BESLUTNING nr. E5 

av 16. mars 2017 

om praktiske ordninger for overgangsperioden for elektronisk utveksling av opplysninger nevnt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009 

2017/C 233/03(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR 

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

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

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

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

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

under henvisning til artikkel 72 bokstav d) i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger, der det er 

fastsatt at Den administrative kommisjon så langt det er mulig skal oppmuntre til bruk av ny teknologi, 

under henvisning til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009, der det er fastsatt at «overføringen av opplysninger mellom 

institusjonene eller kontaktorganene skal skje elektronisk» og at «Den administrative kommisjon skal fastlegge struktur, 

innhold, format og nærmere ordninger for utveksling av dokumenter og strukturerte elektroniske dokumenter», 

under henvisning til artikkel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 om overgangsperioden, der det heter at «Hver medlemsstat kan 

ha en overgangsperiode for elektronisk utveksling av opplysninger ...» og at «Overgangsperioden skal ikke overstige  

24 måneder fra det tidspunkt gjennomføringsforordningen trer i kraft», og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 kan Den administrative kommisjon fastsette de praktiske 

ordningene for eventuelle nødvendige overgangsperioder, for å sikre nødvendig utveksling av opplysninger i forbindelse 

med anvendelsen av grunnforordningen og gjennomføringsforordningen. 

2) Det må avklares hvilke grunnleggende prinsipper som skal anvendes av institusjonene i overgangsperioden. 

3) Etter ikrafttredelsen av de nye forordningene var det et betydelig antall søknader under behandling der det var 

opparbeidet rettigheter i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71(3), og informasjonsutvekslingen for disse søknadene 

vil normalt være basert på framgangsmåtene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72(4), 

herunder bruken av E-blanketter. 

4) Artikkel 94 nr. 1 i forordning (EF) nr. 987/2009 innebærer at det foretas en «dobbelt tilståelse av ytelse» i tilfellet nevnt 

i forrige betraktning, og at ytelsesmottakeren skal få det høyeste beløpet. 

5) I de fleste tilfeller, om ikke alle, vil imidlertid en ytelse som er basert på tidligere forordninger i praksis ikke bli høyere 

ved anvendelse av de nye forordningene. Det anses derfor som urealistisk å forvente at institusjonene under disse 

omstendigheter vil anvende framgangsmåtene både i forordning (EØF) nr. 574/72 og forordning (EF) nr. 987/2009.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 233 av 19.7.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2019 av 13. juni 2019 om 

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

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

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 

(3) Forordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres familiemedlemmer som flytter 

innenfor Fellesskapet (EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2). 

(4) Forordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av 

trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet (EFT L 74 av 

27.3.1972, s. 1). 
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6) I nr. 5 i beslutning nr. H1 avklares status for sertifikater (E-blanketter) og europeiske helsetrygdkort (herunder midlertidige 

attester) som ble utstedt før ikrafttredelsesdatoen for forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009. 

7) I overgangsperioden står medlemsstatene fritt til å avgjøre når de er klare til å slutte seg til den elektroniske 

utvekslingen av trygdeopplysninger (EESSI) i sin helhet eller for enkelte forretningsprosesser (Business Use Case – 

BUC), mens de samtidig bestreber seg på å følge den planlagte innføringen av EESSI i medlemsstatene og rekkefølgen 

av BUC-er for å iverksette elektronisk utveksling som anbefalt av Den administrative kommisjon. 

Beslutningen er i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

1. I overgangsperioden skal det veiledende prinsipp være godt samarbeid mellom institusjonene, pragmatisme og fleksibilitet. 

Framfor alt har behovet for å sikre en smidig overgang for borgere som utøver sine rettigheter i henhold til de nye 

forordningene, høyeste prioritet. 

2. Fra og med ikrafttredelsesdatoen for forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 erstatter papirutgaver 

av de strukturerte elektroniske dokumentene (SED) de E-blanketter som er basert på forordning (EØF) nr. 1408/71 og 

(EØF) nr. 574/72. 

3. Medlemsstater som har nasjonale elektroniske programmer som produserer E-blanketter, eller som har innført elektronisk 

utveksling (for eksempel Build-prosjektet), som ikke med rimelighet kan endres innenfor denne tidsrammen, kan uten 

hensyn til nr. 2 fortsette å benytte disse under overgangsperioden, så lenge borgernes rettigheter i henhold til de nye 

forordningene fullt ut kan garanteres. 

4. Under overgangsperioden skal en institusjon under alle omstendigheter godta relevante opplysninger på ethvert dokument 

utstedt av en annen institusjon, selv om formatet, innholdet eller strukturen er foreldet. Dersom det oppstår tvil med 

hensyn til den berørte borgerens rettigheter, skal institusjonen i god samarbeidsånd kontakte institusjonen som har utstedt 

dokumentet. 

5. Som nevnt i nr. 5 i beslutning nr. H1 skal E-blanketter, dokumenter og europeiske helsetrygdkort (herunder midlertidige 

attester) som ble utstedt før ikrafttredelsesdatoen for forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009, 

fortsatt være gyldige og selv etter denne dato tas hensyn til av myndighetene i andre medlemsstater, til deres 

gyldighetsdato har utløpt eller til de trekkes tilbake eller erstattes med dokumenter som utstedes eller oversendes i henhold 

til forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009. 

6. Hver medlemsstat kan innføre elektronisk utveksling av trygdeopplysninger (EESSI) på en fleksibel måte, etter hvert som 

den får EESSI-tilgang gjennom sitt/sine tilknytningspunkt(er). 

7. En samarbeidsavtale innen Den administrative kommisjon skal fastlegge den planlagte rekkefølgen av BUC-er i EESSI 

som medlemsstatene skal følge, uten at dette berører nr. 6. Denne rekkefølgen vil være basert på en gradvis oppbygging av 

BUC-er og vil omfatte kombinering av BUC-er når det er hensiktsmessig. 

8. For hver BUC skal hver medlemsstat, dersom elektronisk utveksling er iverksatt, tilstrebe å delta straks deres tekniske 

integrering tillater dette. 

9. Medlemsstatene skal utveksle opplysninger for samme BUC både på papir og elektronisk inntil alle medlemsstater er 

tilknyttet EESSI for den aktuelle BUC-en. 

10. Å være «tilknyttet EESSI» for en bestemt BUC innebærer at vedkommende medlemsstat både kan sende og motta alle 

meldinger for denne BUC-en til og fra andre medlemsstater. 
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11. Opplysninger om hvilken BUC som er tilknyttet EESSI i hvilke medlemsstater, skal finnes i en liste som er tilgjengelig for 

de nasjonale institusjonene, og også framgå av EESSIs institusjonsregister. Medlemsstatene skal underrette Den 

administrative kommisjon skriftlig i rimelig tid før de tilknyttes EESSI for en bestemt BUC. 

12. I overgangsperioden skal utvekslingen av opplysninger mellom to medlemsstater for en BUC skje enten innenfor eller 

utenfor rammen av EESSI for all utveksling som omfattes av nevnte BUC, uten at det berører eventuelle bilaterale avtaler 

som f.eks. kan gjelde felles testing eller opplæring eller lignende, og skal foretas bare innenfor rammen av EESSI fra det 

tidspunkt de to statene erklærer at de er tilknyttet EESSI for denne BUC-en. 

13. Når det gjelder en multilateral BUC, det vil si en BUC der mer enn to medlemsstater deltar i utvekslingen, skal utveksling 

innenfor rammen av EESSI først igangsettes når det er fastslått at bare medlemsstater som har erklært at de er tilknyttet 

EESSI for den aktuelle BUC, deltar i nevnte utveksling. Prinsippene beskrevet i nr. 12 får anvendelse også i tilfeller der 

mer enn to medlemsstater deltar i en BUC. 

14. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra den 20. dagen etter at den er 

kunngjort. 

15. Denne beslutning erstatter beslutning nr. E1 av 12. juni 2009. 

 President for Den administrative kommisjon 

Malcolm SCICLUNA 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1542 

av 8. juni 2017 

om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 med hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for 

visse kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak 

(infrastrukturforetak)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 50 nr. 1 bokstav a) og artikkel 111 nr. 1 bokstav 

b), c) og m), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Investeringsplanen for Europa har som mål å fjerne forhold som er til hinder for investeringer, sørge for synlighet, gi 

faglig bistand til investeringsprosjekter og bruke nye og eksisterende finansielle ressurser på en smartere måte. Særlig 

den tredje søylen i investeringsplanen tar sikte på å fjerne hindringer for investeringer og gi økt reguleringsmessig 

forutsigbarhet slik at Europa fortsatt vil være attraktivt for investorer. 

2) Et av målene for kapitalmarkedsunionen er å mobilisere kapital i Europa og kanalisere den til blant annet infrastruktur-

prosjekter som trenger den for å ekspandere og skape arbeidsplasser. Forsikringsforetak, særlig livsforsikringsforetak, er 

blant de største institusjonelle investorene i Europa, med mulighet til å tilby egenkapital og gjeldsfinansiering til langsiktig 

infrastruktur. 

3) Den 2. april 2016 trådte delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467(2) om endring av delegert kommisjons-

forordning (EU) 2015/35(3) i kraft, og der ble det fastsatt en særskilt eiendelsklasse for infrastrukturprosjekter med 

henblikk på risikokalibrering. 

4) Kommisjonen anmodet om og mottok ytterligere teknisk rådgivning fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og 

tjenestepensjoner (EIOPA) med hensyn til kriterier for og kalibrering av den nye eiendelsklassen for infrastrukturforetak.  

I denne tekniske rådgivningen ble det også anbefalt visse endringer i kriteriene for kvalifiserte investeringer i 

infrastrukturprosjekter som ble innført ved delegert forordning (EU) 2016/467. 

5) For å dekke tilfeller av strukturert prosjektfinansiering som omfatter flere juridiske enheter i et konsern, bør definisjonen 

av infrastrukturprosjektenhet erstattes og utvides til å omfatte både individuelle enheter og konserner. For å dekke 

enheter som får en betydelig del av sine inntekter fra infrastrukturvirksomhet, bør ordlyden i inntektskriteriene endres. 

En infrastrukturenhets inntektskilder bør vurderes på grunnlag av det seneste regnskapsåret, dersom det er mulig, eller et 

finansieringsforslag, for eksempel et obligasjonsprospekt eller finansielle prognoser i en lånesøknad. Definisjonen av 

infrastruktureiendeler bør omfatte fysiske eiendeler, slik at de relevante infrastrukturenhetene kan komme i betraktning.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 236 av 14.9.2017, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 av 30. september 2015 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 med 

hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for flere kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak (EUT 

L 85 av 1.4.2016, s. 6). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1). 
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6) For å unngå en fullstendig utelukkelse av infrastrukturenheter som av juridiske eller eiendomsrettslige grunner ikke er i 

stand til å stille sikkerhet til långivere for samtlige eiendeler, bør det etableres metoder som gir mulighet for andre 

sikkerhetsordninger for långiverne. 

7) Idet det tas hensyn til situasjoner der sikkerhetstillelse forut for mislighold ikke er tillatt i henhold til nasjonal rett, bør 

kravet om at egenkapital skal stilles som sikkerhet for långivere, inngå i andre sikkerhetsordninger. 

8) Når samtykke fra eksisterende långivere er underforstått i vilkårene for det relevante dokumentet, for eksempel høyeste 

gjeldsnivå, bør ytterligere gjeldsutstedelse fra en eksisterende infrastrukturenhet eller et eksisterende konsern være tillatt 

for kvalifiserte infrastrukturinvesteringer. 

9) Kalibreringer i henhold til delegert forordning (EU) 2015/35 bør stå i forhold til den tilknyttede risikoen. 

10) På grunnlag av anbefalingen i EIOPAs tekniske rådgivning om å endre den eksisterende behandlingen av kvalifiserte 

investeringer i infrastrukturprosjekter, bør gjeldende bestemmelser om infrastrukturprosjekter endres. 

11) EIOPAs tekniske rådgivning samt utfyllende dokumentasjon bekrefter at kvalifiserte infrastrukturforetaksinvesteringer 

kan være sikrere enn investeringer som ikke gjelder infrastruktur. Delegert forordning (EU) 2015/35 bør endres for å 

inkludere de nye risikokalibreringene for investeringer i kvalifiserte infrastrukturforetaks gjeldsinstrumenter, for å skille 

disse investeringene fra investeringer som ikke gjelder infrastruktur. 

12) Hensiktsmessige definisjoner og kvalifikasjonskriterier bør sikre en forsiktig investeringsatferd blant forsikringsforetak. 

Disse definisjonene og kriteriene bør gjøre at bare mer sikre investeringer får lavere kalibrering. 

13) Diversifisering av inntekter er kanskje ikke alltid mulig for infrastrukturenheter som tilbyr grunnleggende infra-

struktureiendeler eller -tjenester til andre infrastrukturforetak. I slike situasjoner bør det være tillatt å benytte kontrakter med 

faste betalingsforpliktelser («take-or-pay-kontrakter») i vurderingen av inntektenes forutsigbarhet. 

14) Stresstester som del av styringen av investeringsrisiko bør ta hensyn til risikoer som oppstår i forbindelse med 

virksomhet som ikke gjelder infrastruktur. For at vurderingen av investeringsrisiko skal være forsvarlig, bør imidlertid 

inntektene som skapes gjennom slik virksomhet, ikke tas i betraktning når det skal fastsettes om de finansielle 

forpliktelsene kan oppfylles. 

15) Som følge av innføringen av den nye eiendelsklassen for kvalifiserte infrastrukturforetak bør andre bestemmelser i 

delegert forordning (EU) 2015/35 tilpasses tilsvarende, for eksempel formelen for beregning av solvenskapitalkravet og 

kravene til behørig aktsomhet, som er av vesentlig betydning for at forsikringsselskapene viser forsiktighet når de treffer 

sine investeringsbeslutninger. 

16) Delegert forordning (EU) 2015/35 bør derfor endres. 

17) For umiddelbart å muliggjøre investeringer i denne eiendelsklassen for langsiktig infrastruktur er det viktig å sikre at 

denne forordning trer i kraft så snart som mulig, dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) 2015/35 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nr. 55a og 55b lyde: 

«55a. «infrastruktureiendeler» fysiske eiendeler, strukturer eller innretninger, systemer og nett som yter eller støtter 

sentrale offentlige tjenester, 

55b. «infrastrukturenhet» en enhet eller et konsern som i løpet av det seneste regnskapsåret for nevnte enhet eller 

konsern som det foreligger opplysninger om, eller i et finansieringsforslag får størstedelen av sine inntekter fra å 

eie, finansiere, utvikle eller drive infrastruktureiendeler,».  
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2) I artikkel 164a skal nr. 1 lyde: 

«1. Ved anvendelse av denne forordning skal kvalifiserte infrastrukturinvesteringer omfatte investeringer i en infrastruk-

turenhet som oppfyller følgende kriterier: 

a) Kontantstrømmene som infrastruktureiendelene genererer, gjør det mulig å oppfylle alle finansielle forpliktelser i 

vedvarende stressituasjoner som er relevante for risikoene ved prosjektet. 

b) Kontantstrømmene som infrastrukturenheten genererer for långivere og kapitalinvestorer, er forutsigbare. 

c) Infrastruktureiendelene og infrastrukturenheten er underlagt en lovgivningsmessig eller kontraktsregulert ramme som 

gir långivere og kapitalinvestorer et høyt beskyttelsesnivå, herunder følgende: 

a) Den kontraktsregulerte rammen skal omfatte bestemmelser som effektivt beskytter långivere og kapitalinvestorer 

mot tap som følge av at prosjektet avsluttes av den parten som har inngått en avtale om å kjøpe varene eller 

tjenestene som infrastrukturprosjektet tilbyr, med mindre et av følgende vilkår er oppfylt: 

i) Infrastrukturenhetens inntekter kommer fra betalinger fra et stort antall brukere. 

ii) Inntektene er underlagt en avkastningsregulering. 

b) Infrastrukturenheten har tilstrekkelig store reservefond eller andre finansieringsordninger til å dekke prosjektets 

krav til reservekapital og arbeidskapital. 

Dersom investeringene er i obligasjoner eller lån, skal denne kontraktsregulerte rammen også omfatte følgende: 

i) Långivere har, i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, sikkerhet i eller er omfattet av 

sikkerhet i alle eiendeler og avtaler som er nødvendige for å drive prosjektet. 

ii) Det er begrensninger på bruken av netto kontantstrømmer fra driften, etter obligatoriske betalinger fra prosjektet, 

til andre formål enn å betjene gjeldsforpliktelser. 

iii) Det er begrensninger på virksomhet som kan virke negativt på långivere, herunder at det ikke kan utstedes ny 

gjeld uten samtykke fra eksisterende långivere i den formen som er avtalt med dem, med mindre slik ny 

gjeldsutstedelse er tillatt i henhold til dokumentasjonen for den eksisterende gjelden. 

Uten hensyn til annet ledd punkt i) kan det for investeringer i obligasjoner eller lån der foretaket kan dokumentere at 

sikkerhet i alle eiendeler og avtaler ikke er avgjørende for at långiverne effektivt kan beskytte eller gjenvinne 

størstedelen av sin investering, benyttes andre sikkerhetsordninger. I så fall skal de andre sikkerhetsordningene 

omfatte minst ett av følgende: 

i) Sikkerhet i aksjer. 

ii) Inntredelsesrett. 

iii) Panterett i bankkontoer. 

iv) Kontroll over kontantstrømmer. 

v) Bestemmelser om tildeling av kontrakter. 

d) Dersom investeringene er i obligasjoner eller lån, kan forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket godtgjøre overfor 

tilsynsmyndigheten at det er i stand til å holde investeringen fram til forfall. 

e) Dersom investeringene er i obligasjoner eller lån der det ikke foreligger en kredittvurdering fra en utpekt ekstern 

kredittvurderingsinstitusjon, har investeringsinstrumentet og andre likestilte instrumenter prioritet over alle andre 

fordringer unntatt lovfestede fordringer og fordringer fra likviditetstilbydere, forvaltere og derivatmotparter. 

f) Dersom investeringene er i aksjer, obligasjoner eller lån der det ikke foreligger en kredittvurdering fra en utpekt 

ekstern kredittvurderingsinstitusjon, skal følgende kriterier oppfylles: 

i) Infrastruktureiendelene og infrastrukturenheten er lokalisert i EØS- eller OECD-stater.  
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ii) Dersom infrastrukturprosjektet er i oppbyggingsfasen, skal følgende kriterier være oppfylt av kapitalinvestoren, 

eller dersom det dreier seg om flere kapitalinvestorer, skal følgende kriterier være oppfylt av gruppen av 

kapitalinvestorer som helhet: 

— Kapitalinvestorene har tidligere overvåket infrastrukturprosjekter med godt resultat og har relevant 

fagkunnskap. 

— Kapitalinvestorene har lav risiko for mislighold, eller det er lav risiko for vesentlige tap for infrastruk-

turenheten som følge av kapitalinvestorenes mislighold. 

— Kapitalinvestorene stimuleres til å beskytte investorenes interesser. 

iii) Dersom det foreligger risiko i oppbyggingsfasen, finnes det beskyttelsestiltak for å sikre at prosjektet gjennom-

føres i samsvar med avtalt spesifikasjon, budsjett eller sluttdato. 

iv) Dersom driftsrisikoene er betydelige, styres de forsvarlig. 

v) Infrastrukturenheten anvender pålitelig teknologi og design. 

vi) Infrastrukturenhetens kapitalstruktur gjør at den kan betjene sin gjeld. 

vii) Infrastrukturenhetens refinansieringsrisiko er lav. 

viii) Infrastrukturenheten benytter derivater bare til risikoreduksjon.». 

3) Ny artikkel 164b skal lyde: 

«Artikkel 164b 

Kvalifiserte infrastrukturforetaksinvesteringer 

Ved anvendelse av denne forordning skal kvalifiserte infrastrukturforetaksinvesteringer omfatte investeringer i en 

infrastrukturenhet som oppfyller følgende kriterier: 

1) Størstedelen av infrastrukturenhetens inntekter kommer fra eierskap, finansiering, utvikling eller drift av infrastruktur 

som er lokalisert i EØS- eller OECD-stater. 

2) De inntektene som genereres av infrastruktureiendeler, oppfyller ett av kriteriene i artikkel 164a nr. 2 bokstav a). 

3) Dersom infrastrukturenhetens inntekter ikke kommer fra betalinger fra et stort antall brukere, skal den parten som har 

inngått avtale om å kjøpe varene eller tjenestene som infrastrukturenheten tilbyr, være en av enhetene oppført i 

artikkel 164a nr. 2 bokstav b). 

4) Inntektene skal være diversifisert med hensyn til virksomhet, beliggenhet eller betalere, med mindre inntektene er 

underlagt en avkastningsregulering i samsvar med artikkel 164a nr. 1 bokstav c) a) ii) eller en kontrakt med faste 

betalingsforpliktelser, eller inntektene er basert på tilgjengelighet. 

5) Dersom investeringene er i obligasjoner eller lån, kan forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket godtgjøre overfor 

tilsynsmyndigheten at det er i stand til å holde investeringen fram til forfall. 

6) Dersom det ikke foreligger en kredittvurdering fra en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon for infrastrukturenheten, 

a) skal kapitalstrukturen i infrastrukturforetaket gjøre det mulig å betjene all gjeld ut fra forsiktige antakelser basert 

på en analyse av de relevante finansielle nøkkeltallene, 

b) skal infrastrukturenheten ha vært aktiv i minst tre år eller, når det gjelder en overtatt virksomhet, ha vært i drift i 

minst tre år. 

7) Dersom det foreligger en kredittvurdering fra en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon infrastrukturenheten, skal 

denne ha en risikoklasse mellom 0 og 3.». 

4) I artikkel 168 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Undermodulen for aksjerisiko nevnt i artikkel 105 nr. 5 annet ledd bokstav b) i direktiv 2009/138/EF skal 

omfatte en risikoundermodul for type 1-aksjer, en risikoundermodul for type 2-aksjer, en risikoundermodul for 

kvalifiserte infrastrukturaksjer og en risikoundermodul for kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer.».  
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b) Nytt nr. 3b skal lyde: 

«3b. Kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer omfatter aksjeinvesteringer i infrastrukturenheter som oppfyller 

kriteriene fastsatt i artikkel 164b.». 

c) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Kapitalkravet for aksjerisiko skal være lik følgende: 

SCR𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = √𝑆𝐶𝑅𝑒𝑞𝑢 1
2  + 2.0,75 ∙ (𝑆𝐶𝑅𝑒𝑞𝑢 2 + 𝑆𝐶𝑅𝑞𝑢𝑛𝑖𝑓 + 𝑆𝐶𝑅𝑞𝑢𝑛𝑖𝑓𝑐) + (𝑆𝐶𝑅𝑒𝑞𝑢 2 + 𝑆𝐶𝑅𝑞𝑢𝑛𝑖𝑓 + 𝑆𝐶𝑅𝑞𝑢𝑛𝑖𝑓𝑐)

2
 

der 

a) SCRequ1 betegner kapitalkravet for type 1-aksjer, 

b) SCRequ2 betegner kapitalkravet for type 2-aksjer, 

c) SCRquinf betegner kapitalkravet for kvalifiserte infrastrukturaksjer, 

d) SCRquinfc betegner kapitalkravet for kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer.». 

d) I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) og b) skal lyde: 

«a) aksjer, unntatt kvalifiserte infrastrukturaksjer eller kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer, som innehas i 

innretninger for kollektiv investering som er kvalifiserte fond for sosialt entreprenørskap som nevnt i 

artikkel 3 bokstav b) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013(*), dersom gjennom-

skjæringsmetoden i artikkel 84 i denne forordning kan benyttes for alle eksponeringer i innretningen for 

kollektiv investering, eller andeler eller kapitalandeler i disse fondene dersom gjennomskjæringsmetoden 

ikke kan benyttes for alle eksponeringer i innretningen for kollektiv investering, 

b) aksjer, unntatt kvalifiserte infrastrukturaksjer eller kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer, som innehas i 

innretninger for kollektiv investering som er kvalifiserte venturekapitalfond som nevnt i artikkel 3 bokstav b) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013(**), dersom gjennomskjæringsmetoden i artikkel 84 i 

denne forordning kan benyttes for alle eksponeringer i innretningen for kollektiv investering, eller andeler eller 

kapitalandeler i disse fondene dersom gjennomskjæringsmetoden ikke kan benyttes for alle eksponeringer i 

innretningen for kollektiv investering, 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske fond for sosialt 

entreprenørskap (EUT L 115 av 25.4.2013, s. 18). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske venture-

kapitalfond (EUT L 115 av 25.4.2013, s. 1).». 

ii) I bokstav c) skal punkt i) lyde: 

«i) aksjer, unntatt kvalifiserte infrastrukturaksjer eller kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer, som innehas i 

slike fond, dersom gjennomskjæringsmetoden i artikkel 84 i denne forordning kan benyttes for alle ekspo-

neringer i det alternative investeringsfondet,». 

iii) Bokstav d) skal lyde: 

«d) aksjer, unntatt kvalifiserte infrastrukturaksjer eller kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer, som innehas i 

innretninger for kollektiv investering som er godkjent som europeiske langsiktige investeringsfond i 

henhold til forordning (EU) 2015/760, dersom gjennomskjæringsmetoden i artikkel 84 i denne forordning 

kan benyttes for alle eksponeringer i innretningen for kollektiv investering, eller andeler eller kapitalandeler 

i disse fondene dersom gjennomskjæringsmetoden ikke kan benyttes for alle eksponeringer i innretningen 

for kollektiv investering.». 
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5) I artikkel 169 skal nytt nr. 4 lyde: 

«4. Kapitalkravet for kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer nevnt i artikkel 168 i denne forordning skal være lik det 

tapet i basiskapitalen som ville følge av følgende umiddelbare fall: 

a) et umiddelbart fall på 22 % i verdien av investeringer i kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer i tilknyttede foretak i 

henhold til artikkel 212 nr. 1 bokstav b) og artikkel 212 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF, dersom disse investeringene er 

av strategisk art, 

b) et umiddelbart fall som er lik summen av 36 % og 92 % av den symmetriske justeringen som nevnt i artikkel 172 i 

denne forordning, i verdien av kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer som ikke er nevnt i bokstav a).». 

6) I artikkel 170 skal nytt nr. 4 lyde: 

«4. Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak har fått tilsynsmyndighetenes godkjenning til å anvende 

bestemmelsene i artikkel 304 i direktiv 2009/138/EF, skal kapitalkravet for kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer være lik 

det tapet i basiskapitalen som ville følge av et umiddelbart fall som tilsvarer 

a) 22 % i verdien av kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer i virksomhet nevnt i artikkel 304 nr. 1 bokstav b) punkt i) i 

direktiv 2009/138/EF, 

b) 22 % i verdien av investeringer i kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer i tilknyttede foretak i henhold til artikkel 212 

nr. 1 bokstav b) og artikkel 212 nr. 2 i direktiv 2009/138/EF, dersom disse investeringene er av strategisk art, 

c) summen av 36 % og 92 % av den symmetriske justeringen som nevnt i artikkel 172 i denne forordning, i verdien av 

kvalifiserte infrastrukturforetaksaksjer som ikke er nevnt i bokstav a) eller b).». 

7) I artikkel 171 skal innledningen lyde: 

«Ved anvendelsen av artikkel 169 nr. 1 bokstav a), nr. 2 bokstav a), nr. 3 bokstav a) og nr. 4 bokstav a) samt artikkel 170 

nr. 1 bokstav b), nr. 2 bokstav b), nr. 3 bokstav b) og nr. 4 bokstav b) skal aksjeinvesteringer av strategisk art forstås som 

aksjeinvesteringer der det deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket godtgjør følgende:». 

8) I artikkel 180 skal nytt nr. 14, 15 og 16 lyde: 

«14. Eksponeringer i form av obligasjoner og lån som oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 15, skal tildeles en risikofaktor 

stressi avhengig av eksponeringens risikoklasse og durasjon i samsvar med følgende tabell: 

Risikoklasse 0 1 2 3 

Durasjon 

(duri) 
stressi ai bi ai bi ai bi ai bi 

Opp til 5 bi ∙ duri — 0,68 % — 0,83 % — 1,05 % — 1,88 % 

Over 5 og opp til 10 ai + bi ∙ (duri – 5) 3,38 % 0,38 % 4,13 % 0,45 % 5,25 % 0,53 % 9,38 % 1,13 % 

Over 10 og opp til 15 ai + bi ∙ (duri – 10) 5,25 % 0,38 % 6,38 % 0,38 % 7,88 % 0,38 % 15,0 % 0,75 % 

Over 15 og opp til 20 ai + bi ∙ (duri – 15) 7,13 % 0,38 % 8,25 % 0,38 % 9,75 % 0,38 % 18,75 % 0,75 % 

Over 20 min[ai + bi ∙ (duri – 
20);1] 

9,0 % 0,38 % 10,13 % 0,38 % 11,63 % 0,38 % 22,50 % 0,38 % 
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15. Kriteriene for eksponeringer som er tildelt en risikofaktor i samsvar med nr. 14, skal være følgende: 

a) Eksponeringen er knyttet til en kvalifisert infrastrukturforetaksinvestering som oppfyller kriteriene fastsatt i  

artikkel 164b. 

b) Eksponeringen er ikke en eiendel som oppfyller følgende vilkår: 

— Den er plassert i en portefølje for matching-justering i samsvar med artikkel 77b nr. 2 i direktiv 2009/138/EF. 

— Den er tildelt en risikoklasse mellom 0 og 2. 

c) En kredittvurdering foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon er tilgjengelig for infrastrukturenheten. 

d) Eksponeringen er tildelt en risikoklasse mellom 0 og 3. 

16. Eksponeringer i form av obligasjoner og lån som oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 15 bokstav a) og b), men som ikke 

oppfyller kriteriene i nr. 15 bokstav c), skal tildeles en risikofaktor stressi som tilsvarer risikoklasse 3 og durasjonen for 

eksponeringen i samsvar med tabellen fastsatt i nr. 14.». 

9) I artikkel 181 skal bokstav b) annet ledd lyde: 

«For eiendeler i den tildelte porteføljen der en kredittvurdering fra en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon ikke er 

tilgjengelig, og for kvalifiserte infrastruktureiendeler samt for kvalifiserte infrastrukturforetakseiendeler som er tildelt 

risikoklasse 3, skal reduksjonsfaktoren være lik 100 %.». 

10) Artikkel 261a skal lyde: 

«Artikkel 261a 

Risikostyring for kvalifiserte infrastrukturinvesteringer eller kvalifiserte infrastrukturforetaksinvesteringer 

1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal gjennomføre en tilfredsstillende aktsomhetsvurdering før de foretar en 

kvalifisert infrastrukturinvestering eller en kvalifisert infrastrukturforetaksinvestering, herunder sørge for følgende: 

a) En dokumentert vurdering av hvordan infrastrukturenheten oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 164a eller  

artikkel 164b, som har vært gjenstand for en valideringsprosess utført av personer som er uavhengige av personene 

som har ansvar for vurderingen av kriteriene, og som ikke har noen mulige interessekonflikter med disse personene. 

b) En bekreftelse på at alle finansielle modeller for infrastrukturenhetens kontantstrømmer har vært gjenstand for en 

valideringsprosess utført av personer som er uavhengige av personene som har ansvar for utviklingen av den 

finansielle modellen, og som ikke har noen mulige interessekonflikter med disse personene. 

2. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak med en kvalifisert infrastrukturinvestering eller en kvalifisert infrastruktur-

foretaksinvestering skal regelmessig overvåke og gjennomføre stresstester på kontantstrømmene og verdien av sikkerheten 

som stilles for infrastrukturenheten. Alle stresstester skal stå i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten av den risikoen 

som er knyttet til infrastrukturprosjektet. 

3. Stresstester skal ta hensyn til risikoer som oppstår i forbindelse med virksomhet som ikke gjelder infrastruktur, men 

inntektene fra slik virksomhet skal ikke tas i betraktning når det fastsettes om infrastrukturenheten er i stand til å oppfylle 

sine finansielle forpliktelser. 

4. Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetak innehar vesentlige kvalifiserte infrastrukturinvesteringer eller 

kvalifiserte infrastrukturforetaksinvesteringer, skal de, når de utarbeider de skriftlige framgangsmåtene nevnt i artikkel 41 

nr. 3 i direktiv 2009/138/EF, inkludere bestemmelser om en aktiv overvåking av disse investeringene i oppbyggingsfasen og 

om en maksimering av beløpet som inndrives fra disse investeringene ved mislighold eller reforhandling av lånevilkårene. 

5. Forsikrings- eller gjenforsikringsforetak med en kvalifisert infrastrukturinvestering eller en kvalifisert infrastruktur-

foretaksinvestering i form av obligasjoner eller lån skal fastsette sin forvaltning av eiendeler og forpliktelser for løpende å 

sikre at de kan holde investeringen fram til forfall.». 
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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 8. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2189 

av 24. november 2017 

om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 35 nr. 10 tredje ledd, artikkel 244 nr. 6 tredje ledd 

og artikkel 245 nr. 6 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er nødvendig å lette ensartet rapportering og forbedre kvaliteten på de opplysningene som rapporteres til 

tilsynsmyndighetene som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450(2). 

2) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de alle handler om framlegging for 

tilsynsmyndighetene av opplysninger fra forsikrings- og gjenforsikringsforetak og grupper av slike foretak. For å sikre 

sammenheng mellom disse bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som 

omfattes av disse forpliktelsene, herunder investorer som er tredjestatsborgere, å få oversikt over og tilgang til dem er 

det ønskelig at alle tekniske gjennomføringsstandarder som kreves i henhold til artikkel 35 nr. 10, artikkel 244 nr. 6 og 

artikkel 245 nr. 6 i direktiv 2009/138/EU, samles i én enkelt forordning. 

3) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner, EIOPA) har framlagt for Kommisjonen. 

4) EIOPA har fulgt framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(3) for 

å utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder, holdt åpne offentlige høringer om utkastet som ligger til grunn 

for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessent-

gruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet ved artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 bør derfor endres. 

6) En rekke mindre redaksjonelle feil i veiledningene til malene i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 bør også 

rettes. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringsbestemmelser 

Vedlegg II og III til gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT 

L 347 av 31.12.2015, s. 1). 

(3) 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). 

2020/EØS/7/44 
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Artikkel 2 

Rettelser 

Vedlegg I, II og III til gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 24. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2017, s. 5–29.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2190 

av 24. november 2017 

om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og malene for rapporten om solvens 

og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 56 fjerde ledd og artikkel 256 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er nødvendig å lette ensartet offentliggjøring og forbedre kvaliteten på de opplysningene som offentliggjøres som 

fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452(2). 

2) Bestemmelsene i denne forordning er nært forbundet med hverandre ettersom de handler om framgangsmåtene og 

malene for offentliggjøring av rapporten om solvens og finansiell stilling. For å sikre sammenheng mellom disse 

bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig, og for å gjøre det lettere for personer som omfattes av disse forpliktelsene, 

herunder investorer som er tredjestatsborgere, å få oversikt over og tilgang til dem er det ønskelig at alle tekniske 

gjennomføringsstandarder som kreves i henhold til artikkel 56 og artikkel 256 nr. 5 i direktiv 2009/138/EU, samles i én 

enkelt forordning. 

3) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner, EIOPA) har framlagt for Kommisjonen. 

4) EIOPA har fulgt framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(3) for 

å utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder, holdt åpne offentlige høringer om utkastet som ligger til grunn 

for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessent-

gruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet ved artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 bør derfor endres. 

6) En rekke mindre redaksjonelle feil i veiledningene til malene i forordning (EU) 2015/2452 bør også rettes. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringsbestemmelser 

Vedlegg II og III til gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2017, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

framgangsmåtene for, formatene på og malene for rapportering om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/138/EF (EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1285). 

(3) 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 kommi-

sjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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Artikkel 2 

Rettelser 

Vedlegg I, II og III til gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 24. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2017, s. 32–45.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1843 

av 23. november 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til virkeområdet for malen for 

offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 56 og artikkel 256 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452(2) angis det ikke tilstrekkelig klart under hvilke forhold 

forsikrings- og gjenforsikringsforetak ikke trenger å offentliggjøre malen i avsnitt S.05.02. For å gjøre det mulig for 

forsikrings- og gjenforsikringsforetak å fastslå sine forpliktelser med sikkerhet bør de generelle merknadene i avsnitt 

S.05.02 i vedlegg II og vedlegg III til nevnte forordning klargjøres med hensyn til dette. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 bør derfor endres. 

3) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

4) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kost-

nadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet ved 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 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 unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 26.11.2018, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

framgangsmåtene for, formatene på og malene for rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/138/EF (EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1285). 

(3) 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 kommisjons-

beslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1844 

av 23. november 2018 

om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 35 nr. 10 tredje ledd, artikkel 244 nr. 6 tredje ledd 

og artikkel 245 nr. 6 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450(2) fastsettes rapporteringsmalene som forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak samt deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede 

finansielle holdingselskaper skal bruke til innberetning til tilsynsmyndighetene av opplysninger som er nødvendige for 

tilsynsformål. 

2) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1542(3), som endret reglene for beregning av lovfestede kapitalkrav for 

visse kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak, ble det innført en ny eiendelsklasse 

for kvalifiserte infrastrukturforetak med et særskilt kapitalkrav. For å sikre at tilsynsmyndighetene mottar de nødvendige 

opplysningene også om forsikrings- og gjenforsikringsforetaks infrastrukturforetaksinvesteringer, med et detaljnivå som 

kan sammenlignes med det som gjelder for de andre eiendelsklassene som inngår i beregningen av markeds-

risikomodulen, bør de relevante rapporteringsmalene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 tilpasses for å 

ta hensyn til disse endringene. 

3) Bestemmelser om riktig bruk av tegn for uttrykk og enhetlige valutakurser er avgjørende for å forbedre sammenhengen 

mellom og kvaliteten på de opplysningene som rapporteres i forbindelse med historiske data angitt i en annen valuta enn 

rapporteringsvalutaen. Artikkel 2 og 3 er derfor blitt endret for å forbedre kvaliteten på opplysningene som innberettes. 

4) Maler for variasjonsanalyse har til formål å forklare, ved hjelp av økonomiske parametrer, hvorfor og hvordan foretakets 

situasjon har utviklet seg i løpet av året. Ettersom berørte parter har identifisert en rekke områder som kan forbedres og 

ytterligere klargjøres, er det nødvendig med visse endringer av veiledningene til malene S.29.01–S.29.04. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 bør derfor endres. 

6) Redaksjonelle feil i veiledningene til malene, noe som kan føre til inkonsekvente og villedende opplysninger og dermed 

påvirke kvaliteten på tilsynsprosessen, bør rettes. Det er derfor nødvendig med enkelte korrigeringer, hovedsakelig med 

hensyn til manglende rapporteringsposter eller opplysninger under «General comments» og manglende celler under 

«Instructions». 

7) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner har framlagt for Kommisjonen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 26.11.2018, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT 

L 347 av 31.12.2015, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1542 av 8. juni 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 med hensyn til 

beregning av lovfestede kapitalkrav for visse kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak (infrastruktur-

foretak) (EUT L 236 av 14.9.2017, s. 14). 

2020/EØS/7/47 
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8) Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for forsikring og gjenforsikring opprettet ved 

artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal ny bokstav d) lyde: 

«d) Alle datapunkter skal uttrykkes som positive verdier, unntatt i følgende tilfeller: 

i) De er av motsatt art sammenlignet med postens naturlige beløp. 

ii) Datapunktets art gjør det mulig å rapportere positive og negative verdier. 

iii) Det kreves et annet rapporteringsformat i henhold til de respektive veiledningene fastsatt i vedleggene.» 

2) I artikkel 3 skal nytt nr. 4a lyde: 

«4a. Ved angivelse av verdiene av historiske data som er angitt i en annen valuta enn rapporteringsvalutaen, skal verdier 

som gjelder tidligere rapporteringsperioder, omregnes til rapporteringsvalutaen på grunnlag av sluttkursen på den siste 

dagen i den aktuelle rapporteringsperioden som omregningskursen er tilgjengelig for.» 

3) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

4) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

5) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

6) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 2 

I gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 gjøres følgende rettelser: 

1) Vedlegg I rettes i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

2) Vedlegg II rettes i samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 

3) Vedlegg III rettes i samsvar med vedlegg VII 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 23. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den euro-

peiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 299 av 26.11.2018, s. 7–54.] 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/2366 

av 25. november 2015 

om betalingstjenester i det indre marked, om endring av direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 

2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving av direktiv 2007/64/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

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

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I de senere årene er det gjort betydelige framskritt med å integrere massebetalinger i Unionen, særlig gjennom vedtakelsen 

av unionsrettsakter om betalinger, spesielt europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF(4), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 924/2009(5), europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF(6) og europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 260/2012(7). Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU(8) ble dessuten den rettslige 

rammen for betalingstjenester ytterligere utfylt ved at det ble fastsatt en spesifikk grense for næringsdrivendes mulighet til å 

kreve tilleggsgebyrer av sine kunder for bruk av et gitt betalingsmiddel.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 23.12.2015, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 165/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT C 224 av 15.7.2014, s. 1. 

(2) EUT C 170 av 5.6.2014, s. 78. 

(3) Europaparlamentets holdning av 8. oktober 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 16. november 2015. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om endring av direktiv 

97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF samt oppheving av direktiv 97/5/EF (EUT L 319 av 5.12.2007, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 924/2009 av 16. september 2009 om betalinger på tvers av landegrensene i Fellesskapet og 

oppheving av forordning (EF) nr. 2560/2001 (EUT L 266 av 9.10.2009, s. 11). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og 

om tilsyn med slik virksomhet, om endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og om oppheving av direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 

av 10.10.2009, s. 7). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 260/2012 av 14. mars 2012 om tekniske og forretningsmessige krav til kreditoverføringer 

og direkte debiteringer i euro og om endring av forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 av 30.3.2012, s. 22). 

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter, om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF og om oppheving av rådsdirektiv 85/577/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/7/EF (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 64). 
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2) Unionens reviderte rettslige ramme for betalingstjenester utfylles av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/751(1). Nevnte forordning innfører særlig regler for innkreving av formidlingsgebyrer for kortbaserte transaksjoner og 

har som mål å ytterligere påskynde oppnåelsen av et effektivt integrert marked for kortbaserte betalinger. 

3) Direktiv 2007/64/EF ble vedtatt i desember 2007 på grunnlag av et forslag fra Kommisjonen i desember 2005. Siden da har 

markedet for massebetalinger opplevd en vesentlig teknisk utvikling, med rask vekst i antallet elektroniske betalinger og 

mobilbetalinger og framvekst av nye typer betalingstjenester på markedet, noe som utfordrer gjeldende regelverk. 

4) Gjennomgåelsen av Unionens rettslige ramme for betalingstjenester, og særlig analysen av virkningen av direktiv 

2007/64/EF og samrådet om Kommisjonens grønnbok av 11. januar 2012 med tittelen «Mot et integrert europeisk marked 

for kort-, internett- og mobilbetalinger», har vist at utviklingen har medført betydelige rettslige utfordringer. Store deler av 

betalingsmarkedet, særlig kort-, internett- og mobilbetalinger, er imidlertid fortsatt oppdelt etter nasjonale grenser. Mange 

innovative betalingsprodukter og -tjenester omfattes ikke i det hele tatt eller bare delvis av virkeområdet for direktiv 

2007/64/EF. I visse tilfeller har dessuten virkeområdet for direktiv 2007/64/EF, og særlig unntakene som er fastsatt der, for 

eksempel unntaket for visse betalingsrelaterte aktiviteter, vist seg å være for tvetydig, for allment eller rett og slett foreldet, 

markedsutviklingen tatt i betraktning. Dette har ført til rettslig usikkerhet, skapt potensielle sikkerhetsrisikoer i 

betalingskjeden og gitt manglende forbrukervern på visse områder. Det har vist seg vanskelig for betalingstjenesteytere å 

lansere nyskapende og sikre digitale betalingstjenester som er enkle å bruke, og å tilby forbrukere og forhandlere effektive, 

brukervennlige og sikre betalingsmetoder i Unionen. På dette området er det et stort positivt potensial som må utforskes 

mer konsekvent. 

5) Fortsatt utvikling av et integrert indre marked for sikker elektronisk betaling er avgjørende for å støtte veksten i 

Unionens økonomi og sikre valgfrihet og gjennomsiktighet i forbindelse med betalingstjenestene for forbrukere, 

forretningsdrivende og selskaper, slik at de kan dra full nytte av det indre marked. 

6) Det bør fastsettes nye regler for å fylle hullene i regelverket og samtidig sikre større juridisk klarhet og ensartet anvendelse 

av regelverket i hele Unionen. Likeverdige driftsvilkår bør sikres for eksisterende og nye deltakere på markedet, det bør 

legges til rette for at nye betalingsmidler kan nå ut til et bredere marked, og det bør sikres et høyt forbrukervernnivå ved 

bruk av disse betalingstjenestene i hele Unionen. Dette bør skape effektivitetsgevinster i hele betalingssystemet og gi flere 

valgmuligheter og mer åpenhet om betalingstjenestene samtidig som forbrukernes tillit til det harmoniserte betalings-

markedet styrkes. 

7) I de senere år har sikkerhetsrisikoene knyttet til elektroniske betalinger økt. Dette skyldes den økende tekniske kompleksitet 

ved elektroniske betalinger, det stadig økende antallet elektroniske betalinger i verden og utviklingen av nye typer 

betalingstjenester. Sikre betalingstjenester er en avgjørende forutsetning for et velfungerende marked for betalingstjenester. 

Brukerne av betalingstjenester bør derfor være godt beskyttet mot slike risikoer. Betalingstjenester er avgjørende for 

grunnleggende økonomiske og sosiale aktiviteters virkemåte. 

8) Bestemmelsene i dette direktiv om gjennomsiktighets- og opplysningskrav for betalingstjenesteytere og om rettigheter og 

plikter i forbindelse med yting og bruk av betalingstjenester bør også gjelde eventuelle transaksjoner der en av 

betalingstjenesteyterne er etablert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), for å unngå ulike 

tilnærminger i medlemsstatene, noe som vil være til skade for forbrukerne. Dersom det er relevant, bør de nevnte 

bestemmelser utvides til også å omfatte transaksjoner i alle offisielle valutaer mellom betalingstjenesteytere som er etablert 

i EØS-området. 

9) Pengeoverføring er en enkel betalingstjeneste som vanligvis er basert på kontanter som leveres av en betaler til en 

betalingstjenesteyter, som sender det tilsvarende beløpet, for eksempel via et kommunikasjonsnett, til en betalingsmottaker 

eller til en annen betalingstjenesteyter som opptrer på vegne av betalingsmottakeren. I noen medlemsstater yter 

supermarkeder, forretningsdrivende og andre forhandlere en tilsvarende tjeneste til allmennheten for betaling av regninger 

fra offentlige tjenesteleverandører og andre vanlige husholdningsregninger. Disse regningsbetalingstjenestene bør 

behandles som pengeoverføring, med mindre vedkommende myndigheter anser at aktiviteten faller inn under en annen 

betalingstjeneste.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/751 av 29. april 2015 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner 

(EUT L 123 av 19.5.2015, s. 1). 
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10) Ved dette direktiv innføres en nøytral definisjon av innløsning av betalingstransaksjoner med sikte på å fange opp ikke bare 

de tradisjonelle innløsningsmodellene som er strukturert rundt bruken av betalingskort, men også andre forretnings-

modeller, herunder modeller der mer enn én innløser er involvert. Dette bør sikre at de forretningsdrivende får det samme 

vern, uten hensyn til hvilket betalingsinstrument som brukes, dersom aktiviteten er den samme som innløsning av 

korttransaksjoner. Tekniske tjenester som ytes til betalingstjenesteytere, for eksempel ren behandling og lagring av data 

eller drift av terminaler, bør ikke anses å innebære innløsning. Noen innløsningsmodeller innbefatter for øvrig ikke at 

innløseren foretar en faktisk pengeoverføring til betalingsmottakeren, ettersom partene kan avtale andre former for oppgjør. 

11) Unntaket fra virkeområdet for direktiv 2007/64/EF for betalingstransaksjoner gjennom en handelsagent på vegne av 

betaleren eller betalingsmottakeren anvendes svært forskjellig i de ulike medlemsstatene. Visse medlemsstater tillater at 

unntaket anvendes på e-handelsplattformer som opptrer som formidlere på vegne av både individuelle kjøpere og 

selgere, uten at de har noe virkelig rom for å forhandle om eller sluttføre salget eller kjøpet av varer eller tjenester. En 

slik anvendelse av unntaket går ut over det tilsiktede virkeområdet fastsatt i nevnte direktiv og har potensial til å øke 

risikoen for forbrukerne ettersom nevnte leverandører fortsatt ikke er omfattet av regelverket. Ulik anvendelse av 

regelverket bidrar også til å vri konkurransen på betalingsmarkedet. For å håndtere disse problemene bør unntaket derfor 

få anvendelse når agentene opptrer bare på vegne av betaleren eller bare på vegne av betalingsmottakeren, uten hensyn 

til om de er i besittelse av kundemidler eller ikke. Når agentene handler på vegne av både betaler og betalingsmottaker 

(som visse e-handelsplattformer), bør de unntas bare dersom de ikke på noe tidspunkt kommer i besittelse av eller får 

kontroll over kundemidler. 

12) Dette direktiv bør ikke få anvendelse på virksomhet i pengetransportselskaper eller kontanthåndteringsselskaper dersom 

virksomheten begrenser seg til fysisk transport av sedler og mynter. 

13) Tilbakemeldinger fra markedet viser at de betalingsaktiviteter som omfattes av unntaket for begrensede nettverk, ofte står 

for betydelige betalingsvolumer og verdier og tilbyr forbrukere flere hundre eller tusen ulike produkter og tjenester. Dette er 

i strid med formålet med unntaket for begrensede nettverk i henhold til direktiv 2007/64/EF og innebærer økt risiko og ikke 

noe rettslig vern for betalingstjenestebrukerne, særlig forbrukerne, samt klare ulemper for regulerte markedsdeltakere. For å 

bidra til å begrense disse risikoene bør det ikke være mulig å bruke samme instrument for å utføre betalingstransaksjoner 

for å kjøpe varer og tjenester i mer enn ett begrenset nettverk eller for å kjøpe et ubegrenset utvalg av varer og tjenester. Et 

betalingsinstrument bør anses som brukt i et slikt begrenset nettverk dersom det bare kan brukes i følgende situasjoner: for 

det første ved kjøp av varer og tjenester hos en bestemt forhandler eller en bestemt butikkjede der de berørte foretak er 

direkte forbundet med hverandre gjennom en forretningsavtale som for eksempel foreskriver bruk av et felles 

betalingsvaremerke, og dette betalingsvaremerket brukes på utsalgsstedene og vises om mulig på betalingsinstrumentet som 

kan brukes der, for det andre ved kjøp av et svært begrenset utvalg av varer eller tjenester, for eksempel der bruksområdet 

er effektivt avgrenset til et gitt antall funksjonelt forbundne varer eller tjenester uavhengig av utsalgsstedets geografiske 

beliggenhet, og for det tredje dersom betalingsinstrumentet er regulert av en nasjonal eller regional offentlig myndighet for 

særlige samfunnsmessige eller skattemessige formål med henblikk på innkjøp av bestemte varer eller tjenester. 

14) Betalingsinstrumenter som kommer inn under unntaket for begrensede nettverk, kan omfatte kundekort, drivstoffkort, 

medlemskort, kollektivtransportkort, parkeringskort, matkuponger eller tjenestekuponger, som noen ganger kan være 

omfattet av særskilte skattemessige eller arbeidsrettslige bestemmelser som er utformet for å fremme bruken av slike 

instrumenter for å oppfylle målene fastsatt i sosiallovgivningen. Dersom et slikt betalingsinstrument for et særskilt 

formål utvikler seg til et betalingsinstrument for generelle formål, bør unntaket fra dette direktivs virkeområde ikke 

lenger få anvendelse. Instrumenter som kan brukes til kjøp i butikker oppført på en liste, bør ikke unntas fra dette 

direktivs virkeområde, ettersom slike instrumenter vanligvis er utformet for et nettverk av tjenesteytere som stadig 

vokser. Unntaket for begrensede nettverk bør få anvendelse i kombinasjon med forpliktelsen for potensielle 

betalingstjenesteytere til å melde aktiviteter som omfattes av deres virkeområde. 

15) Direktiv 2007/64/EF utelukker fra sitt virkeområde visse betalingstransaksjoner som utføres ved hjelp av telekommuni-

kasjons- eller IT-utstyr, der nettoperatøren ikke bare opptrer som formidler av leveringen av digitale varer og tjenester 

gjennom det aktuelle utstyret, men også tilfører disse varene eller tjenestene en merverdi. Dette unntaket åpner særlig for 

såkalt operatørfakturering eller kjøp som faktureres direkte over telefonregningen, noe som startet med ringetoner og SMS-

særtjenester, og som bidrar til utviklingen av nye forretningsmodeller som bygger på salg av digitalt innhold og talebaserte 

tjenester til lave beløp. Disse tjenestene omfatter underholdningstjenester som nettbaserte samtalerom, nedlastinger av for 

eksempel video, musikk og spill, informasjon om vær, nyheter, sportsresultater, aksjekurser og nummeropplysning samt 

deltakelse i TV- og radiosendinger gjennom for eksempel stemmegivning, konkurransebidrag og tilbakemeldinger på 
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direkten. Ut fra tilbakemeldinger fra markedet er det ingenting som tyder på at slike betalingstransaksjoner, som forbruk-

erne anser som pålitelige og praktiske ved betaling av lave beløp, har utviklet seg til en generell betalingsformidlings-

tjeneste. Som følge av den tvetydige ordlyden i det aktuelle unntaket har dette imidlertid blitt gjennomført forskjellig i 

medlemsstatene, noe som har ført til manglende rettssikkerhet for operatører og forbrukere og gjort at betalings-

formidlingstjenestene iblant har kunnet påberope seg ubegrenset unntak fra virkeområdet for direktiv 2007/64/EF. Følgelig 

bør vilkårene for anvendelse av unntaket for disse tjenesteyterne klargjøres og innskrenkes ved å angi hvilke typer 

betalingstransaksjoner unntaket gjelder. 

16) Unntaket som er knyttet til visse betalingstransaksjoner som utføres ved hjelp av telekommunikasjons- eller IT-utstyr, bør 

fokusere særlig på mikrobetalinger for digitalt innhold og talebaserte tjenester. Det bør innføres en klar henvisning til 

betalingstransaksjoner ved kjøp av elektroniske billetter for å ta hensyn til utviklingen når det gjelder betalinger, særlig der 

kundene når som helst og uten hensyn til hvor de befinner seg, kan bestille, betale for, motta og validere elektroniske 

billetter med mobiltelefon eller andre enheter. Elektroniske billetter gjør det mulig og lettere å levere tjenester som 

forbrukerne ellers hadde måttet kjøpe i form av papirbilletter, og omfatter transport, underholdning, bilparkering og 

inntreden til arrangementer, men ikke fysiske varer. Dermed reduserer de produksjons- og distribusjonskostnadene knyttet 

til tradisjonelle kanaler for utstedelse av papirbaserte billetter, og ved at de innebærer nye, enkle måter å kjøpe billetter på, 

økes brukervennligheten for kunden. For å lette byrden for foretak som samler inn gaver til veldedige formål, bør også 

betalingstransaksjoner i forbindelse med slike gaver være unntatt. Medlemsstatene bør i samsvar med nasjonal rett ha 

mulighet til å begrense unntaket for gaver som samles inn til fordel for registrerte veldedige organisasjoner. Unntaket bør 

generelt få anvendelse bare på tilfeller der betalingstransaksjonens verdi er under en angitt terskel, slik at det klart er 

begrenset til betalinger med lav risikoprofil. 

17) Det felles eurobetalingsområde (SEPA) har lagt til rette for opprettelsen i hele Unionen av «betalingsfabrikker» og 

«inkassofabrikker», slik at betalingstransaksjoner i et og samme konsern kan sentraliseres. I den forbindelse bør 

betalingstransaksjoner mellom et morforetak og dets datterforetak eller mellom datterforetak av samme morforetak som 

ytes av en betalingstjenesteyter som tilhører samme konsern, unntas fra dette direktivs virkeområde. Innsamling av 

betalingsordrer som et morforetak eller dets datterforetak gjør på vegne av konsernet med henblikk på videre overføring 

til en betalingstjenesteyter, bør for dette direktivs formål ikke anses som en betalingstjeneste. 

18) Betalingstjenester som tilbys gjennom kontantautomater som er uavhengige av kontotilbydere, er unntatt fra virkeområdet 

til direktiv 2007/64/EF. Dette unntaket har ført til en framvekst av uavhengige kontantautomattjenester i mange medlems-

stater, særlig i tynt befolkede områder. Å unnta denne raskt voksende delen av kontantautomatmarkedet fullstendig fra dette 

direktivs virkeområde, ville imidlertid kunne føre til forvirring om uttaksgebyrer. I grensekryssende situasjoner ville dette 

kunne føre til dobbelt gebyr ved at både kontotilbyderen og leverandøren av kontantautomaten krevde gebyr for samme 

uttak. For å opprettholde kontantautomattjenestene og samtidig sikre klarhet med hensyn til uttaksgebyrer bør unntaket 

opprettholdes, men samtidig må operatørene av kontantautomater oppfylle særskilte krav om gjennomsiktighet i henhold til 

dette direktiv. Videre bør gebyrene som operatører av kontantautomater tar, ikke berøre forordning (EF) nr. 924/2009. 

19) Tjenesteytere som har ønsket å bli omfattet av et unntak fra virkeområdet for direktiv 2007/64/EF, har ofte ikke rådført seg 

med myndighetene om hvorvidt deres aktiviteter omfattes av eller er unntatt fra nevnte direktiv, men har stolt på egne 

vurderinger. Dette har ført til at visse unntak er blitt anvendt ulikt i medlemsstatene. Det synes også som om en del 

betalingstjenesteytere har utnyttet enkelte unntak for å endre sin forretningsmodell slik at betalingsaktivitetene ikke skulle 

omfattes av nevnte direktivs virkeområde. Dette kan føre til økt risiko for betalingstjenestebrukere og ulike vilkår for 

betalingstjenesteytere i det indre marked. Tjenesteyterne bør derfor være forpliktet til å melde de berørte aktiviteter til 

vedkommende myndigheter slik at vedkommende myndigheter kan vurdere om kravene fastsatt i de relevante 

bestemmelsene er oppfylt, og for å sikre at reglene tolkes på samme måte i hele det indre marked. Særlig bør det fastsettes 

en meldingsprosedyre for alle unntak på grunnlag av overholdelse av en terskel, for å sikre at de særlige kravene blir 

oppfylt. 

20) Videre er det viktig å ta med et krav om at mulige betalingstjenesteytere skal underrette vedkommende myndigheter om 

de formene for virksomhet som de tilbyr innenfor rammen av et begrenset nettverk på grunnlag av kriteriene fastsatt i 

dette direktiv, dersom verdien av betalingstransaksjonene overskrider en viss terskel. Vedkommende myndigheter bør 

vurdere om de meldte aktivitetene kan anses som aktiviteter som utøves innenfor rammen av et begrenset nettverk. 

21) Definisjonen av betalingstjenester bør være teknologisk nøytral og gi mulighet for utvikling av nye typer betalings-

tjenester, samtidig som det sikres likeverdige driftsvilkår for både eksisterende og nye betalingstjenesteytere.  
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22) Dette direktiv bør følge framgangsmåten fastsatt i direktiv 2007/64/EF, som dekker alle typer elektroniske betalings-

tjenester. Det ville derfor ikke være hensiktsmessig å la de nye reglene få anvendelse på tjenester der overføring av midler 

fra betaleren til betalingsmottakeren, eller transport av disse, utføres utelukkende i sedler og mynter, eller der overføringen 

er basert på papirsjekker, veksler i papirform, egenveksler eller andre instrumenter, kuponger i papirform eller kort trukket 

på en betalingstjenesteyter eller på en annen part med sikte på å stille midler til rådighet for betalingsmottakeren. 

23) Dette direktiv bør ikke få anvendelse på betalingstransaksjoner foretatt i kontanter, ettersom det allerede finnes et felles 

betalingsmarked for kontanter. Det bør heller ikke få anvendelse på betalingstransaksjoner basert på papirsjekker, 

ettersom disse etter sin art ikke kan behandles like effektivt som andre betalingsmidler. God praksis på dette området 

bør imidlertid bygge på prinsippene i dette direktiv. 

24) Det er nødvendig å spesifisere de kategoriene av betalingstjenesteytere som rettmessig kan yte betalingstjenester i Unionen, 

nemlig kredittinstitusjoner som fra brukere mottar innskudd som kan brukes til å finansiere betalingstransaksjoner, og som 

fortsatt bør omfattes av tilsynskravene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1), e-pengeforetak som 

utsteder elektroniske penger som kan brukes til å finansiere betalingstransaksjoner, og som fortsatt bør omfattes av 

tilsynskravene fastsatt i direktiv 2009/110/EF, samt postgirokontorer som har anledning til dette i henhold til nasjonal rett. 

Anvendelsen av denne rettslige rammen bør begrenses til tjenesteytere som yter betalingstjenester som fast yrkes- eller 

forretningsvirksomhet i samsvar med dette direktiv. 

25) Dette direktiv fastsetter regler for gjennomføring av betalingstransaksjoner der midlene er elektroniske penger som 

definert i direktiv 2009/110/EF. Dette direktiv fastsetter imidlertid ikke regler for utstedelse av elektroniske penger som 

fastsatt i direktiv 2009/110/EF. Betalingsinstitusjoner bør derfor ikke tillates å utstede elektroniske penger. 

26) Ved direktiv 2007/64/EF ble det innført en tilsynsordning med én enkelt tillatelse for alle betalingstjenesteytere som 

ikke mottar innskudd eller utsteder elektroniske penger. For dette formål innførte direktiv 2007/64/EF en ny kategori av 

betalingstjenesteytere, nemlig «betalingsinstitusjoner», ved å fastsette at visse juridiske personer som faller utenfor de 

eksisterende kategoriene, på en rekke strenge og omfattende vilkår kan få tillatelse til å yte betalingstjenester i Unionen. 

Dermed bør de samme vilkårene få anvendelse på slike tjenester i hele Unionen. 

27) Siden direktiv 2007/64/EF ble vedtatt, har nye typer betalingstjenester kommet til, særlig på området internettbetalinger. 

Særlig har det vært en utvikling av betalingsinitieringstjenester innen e-handel. Disse betalingstjenestene spiller en rolle 

i e-handelsbetalinger ved at de oppretter en programvarebro mellom forhandlerens nettsted og nettbankplattformen til 

betalerens kontotilbyder for å initiere internettbetalinger på grunnlag av en kreditoverføring. 

28) Videre har den teknologiske utviklingen medført at en rekke tilleggstjenester har kommet til i de senere år, for eksempel 

kontoopplysningstjenester. Disse tjenestene gir betalingstjenestebrukerne sammenfattede opplysninger på nettet om en 

eller flere betalingskontoer som innehas hos en eller flere andre betalingstjenesteytere, og som de har tilgang til gjennom 

kontotilbyderens nettbaserte grensesnitt. Betalingstjenestebrukeren kan dermed når som helst og umiddelbart få en 

samlet oversikt over sin finansielle stilling. Også disse tjenestene bør være omfattet av dette direktiv for å gi forbrukerne 

tilstrekkelig vern for deres betalinger og kontoopplysninger samt rettssikkerhet med hensyn til statusen for ytere av 

kontoopplysningstjenester. 

29) Betalingsinitieringstjenester gjør det mulig for yteren av betalingsinitieringstjenesten å forsikre betalingsmottakeren om at 

betalingen er initiert, og derved oppfordre betalingsmottakeren til å frigi varen eller utføre tjenesten uten unødig opphold. 

Slike tjenester er en billig løsning for både forretningsdrivende og forbrukere og gir forbrukerne mulighet til å handle på 

nettet selv om de ikke har noe betalingskort. Ettersom betalingsinitieringstjenester foreløpig ikke er omfattet av direktiv 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 
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2007/64/EF, er de ikke nødvendigvis underlagt tilsyn av en vedkommende myndighet og trenger ikke å etterkomme 

direktiv 2007/64/EF. Dette reiser en rekke juridiske spørsmål, for eksempel spørsmål om forbrukervern, sikkerhet og 

erstatningsansvar samt konkurranse- og personvernspørsmål, særlig når det gjelder vern av betalingstjenestebrukernes 

opplysninger i samsvar med Unionens regelverk om vern av personopplysninger. De nye reglene bør derfor løse disse 

problemene. 

30) De personaliserte sikkerhetsopplysningene som betalingstjenestebrukeren eller yteren av betalingsinitieringstjenesten 

bruker for sikker kundeautentisering, utferdiges vanligvis av kontotilbyderne. Ytere av betalingsinitieringstjenester 

trenger ikke nødvendigvis inngå en avtale med kontotilbyderne, og uten hensyn til hvilken forretningsmodell yterne av 

betalingsinitieringstjenester bruker, bør kontotilbyderne gjøre det mulig for ytere av betalingsinitieringstjenester å 

anvende framgangsmåtene for autentisering som kontotilbydere tilbyr, for å initiere en konkret betaling på vegne av 

betaleren. 

31) Når en yter av betalingsinitieringstjenester utelukkende yter betalingsinitieringstjenester, skal vedkommende ikke på 

noe trinn i betalingskjeden inneha brukerens midler. Når en yter av betalingsinitieringstjenester har til hensikt å yte 

betalingstjenester der vedkommende innehar brukerens midler, bør vedkommende innhente full tillatelse for disse 

tjenestene. 

32) Betalingsinitieringstjenester er basert på at yteren av betalingsinitieringstjenesten har direkte eller indirekte tilgang til 

brukerens konto. En kontotilbyder som tilbyr en ordning for indirekte tilgang, bør også tillate direkte tilgang for ytere av 

betalingsinitieringstjenester. 

33) Dette direktiv bør ha som mål å sikre kontinuitet i markedet slik at eksisterende og nye tjenesteytere, uansett hvilken 

forretningsmodell de har, kan tilby sine tjenester innenfor et klart, harmonisert regelverk. I påvente av at disse reglene får 

anvendelse, og uten at det påvirker nødvendigheten av å ivareta sikkerheten for betalingstransaksjoner og verne forbrukeren 

mot åpenbare risikoer for bedrageri, bør medlemsstatene, Kommisjonen, Den europeiske sentralbank (ESB) og Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet, EBA), opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1), garantere rettferdig konkurranse på markedet og unngå uberettiget forskjells-

behandling av eksisterende aktører på markedet. Alle betalingstjenesteytere, herunder betalingstjenestebrukerens 

kontotilbyder, bør kunne tilby betalingsinitieringstjenester. 

34) Dette direktiv medfører ingen vesentlige endringer i vilkårene for å gi og beholde en tillatelse som betalingsinstitusjon. 

Akkurat som i direktiv 2007/64/EF omfatter vilkårene tilsynskrav som står i forhold til den operasjonelle og finansielle 

risiko som slike organer står overfor i forbindelse med sin virksomhet. I denne sammenheng er det behov for en forsvarlig 

ordning for startkapital kombinert med løpende kapital som senere vil kunne videreutvikles avhengig av markedets behov. 

På grunn av mangfoldet på området betalingstjenester bør dette direktiv tillate ulike metoder kombinert med en viss grad av 

tilsynsmessig skjønn for å sikre at samme risikoer blir behandlet på samme måte for alle betalingstjenesteytere. Kravene til 

betalingsinstitusjonene bør gjenspeile det faktum at betalingsinstitusjoner driver en mer spesialisert og begrenset 

virksomhet som medfører risikoer som er mer begrensede og enklere å overvåke og kontrollere enn risikoer som oppstår i 

forbindelse med kredittinstitusjoners bredere virksomhet. Betalingsinstitusjoner bør særlig forbys å motta innskudd fra 

brukere, og de bør tillates å benytte midler mottatt fra brukere bare til å yte betalingstjenester. De nødvendige tilsynsregler, 

herunder kravene til startkapital, bør stå i forhold til risikoen knyttet til den aktuelle betalingstjenesten 

betalingsinstitusjonen yter. For betalingstjenesteytere som utelukkende tilbyr betalingsinitieringstjenester, bør risikoen med 

hensyn til startkapital anses som mellomstor. 

35) Ytere av betalingsinitieringstjenester og ytere av kontoopplysningstjenester skal når de utelukkende yter disse 

tjenestene, ikke inneha kundemidler. Følgelig ville det være urimelig å pålegge krav til ansvarlig kapital for disse nye 

markedsdeltakerne. Det er likevel viktig at de er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med sin virksomhet. 

De bør derfor pålegges å inneha enten en yrkesansvarsforsikring eller en annen tilsvarende garanti. EBA bør utarbeide 

retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for kriteriene medlemsstatene skal anvende for 

å fastsette minstebeløpet for yrkesansvarsforsikringen eller den tilsvarende garantien. EBA bør ikke skille mellom 

yrkesansvarsforsikring og tilsvarende garantier, siden de bør være innbyrdes utbyttbare.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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36) For å unngå misbruk av etableringsretten er det nødvendig å kreve at betalingsinstitusjonen som søker om tillatelse i 

medlemsstaten, yter i det minste deler av sine betalingstjenester i denne medlemsstaten. 

37) Det bør innføres bestemmelser om at betalingstjenestebrukerens midler skal holdes atskilt fra betalingsinstitusjonens 

midler. Sikringskrav er nødvendig når en betalingsinstitusjon er i besittelse av betalingstjenestebrukeres midler. Dersom 

samme betalingsinstitusjon gjennomfører en betalingstransaksjon for både betaler og betalingsmottaker og betaleren gis 

en kredittlinje, kan det være hensiktsmessig å sikre midlene til fordel for betalingsmottakeren når de representerer 

betalingsmottakerens fordring mot betalingsinstitusjonen. Betalingsinstitusjoner bør også underlegges effektive krav 

med hensyn til bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

38) Dette direktiv endrer ikke betalingsinstitusjonenes rapporteringsplikt eller deres plikt til å revidere sine årsregnskaper og 

konsoliderte regnskaper. Betalingsinstitusjoner er pålagt å utarbeide årsregnskap og konsoliderte regnskap i samsvar med 

rådsdirektiv 86/635/EØF(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(2). Årsregnskapene og de konsoliderte 

regnskapene skal revideres med mindre betalingsinstitusjonen er unntatt fra denne forpliktelsen i henhold til nevnte 

direktiver. 

39) Når betalingsinstitusjoner yter en eller flere av betalingstjenestene omfattet av dette direktiv, bør de alltid ha betalings-

kontoer som utelukkende brukes til betalingstransaksjoner. For å gjøre det mulig for betalingstjenesteytere å yte 

betalingstjenester er det et ufravikelig krav at de har mulighet til å åpne og inneha kontoer i kredittinstitusjoner. 

Medlemsstatene bør sikre at det gis tilgang til slike kontoer på en måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, og som 

står i forhold til det rettmessige mål den har til hensikt å nå. Selv om tilgangen kan være av grunnleggende art, bør den 

alltid være tilstrekkelig omfattende til at betalingsinstitusjonen kan yte sine tjenester uhindret og effektivt. 

40) I dette direktiv bør det fastsettes regler for betalingsinstitusjoners yting av kreditt, nemlig yting av kredittlinjer og utstedelse 

av kredittkort, men bare dersom dette er nært knyttet til betalingstjenester. Bare dersom kreditt ytes for å legge forholdene 

til rette for betalingstjenester og denne kreditten er kortsiktig og ytes for en periode som ikke overstiger tolv måneder, 

herunder løpende kreditt, er det hensiktsmessig å tillate at betalingsinstitusjoner yter slik kreditt for sin virksomhet på tvers 

av landegrensene, på det vilkår at den i hovedsak blir refinansiert med betalingsinstitusjonens egne midler samt andre 

midler fra kapitalmarkedene, og ikke med midler som innehas på vegne av kunder for betalingstjenester. Slike regler bør 

ikke berøre europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF(3) eller annen relevant unionsrett eller nasjonale tiltak om vilkår 

for å yte kreditt til forbrukere, som ikke er harmonisert ved dette direktiv. 

41) Generelt har samarbeidet mellom nasjonale vedkommende myndigheter med ansvar for å gi tillatelse til betalings-

institusjoner, utføre kontroll og treffe beslutning om tilbakekalling av tillatelser som er gitt, vist seg å fungere tilfreds-

stillende. Imidlertid bør samarbeidet mellom vedkommende myndigheter styrkes, både med hensyn til de opplysninger som 

utveksles, og med hensyn til en ensartet anvendelse og fortolkning av dette direktiv, når det gjelder godkjente betalings-

institusjoner som ønsker å yte betalingstjenester i en annen medlemsstat enn hjemstaten i henhold til etableringsretten eller 

adgangen til å yte tjenester over grensene («passporting»), herunder via internett. EBA bør bidra til å løse tvister mellom 

vedkommende myndigheter i forbindelse med samarbeid over landegrensene i samsvar med forordning (EU) 

nr. 1093/2010. EBA bør også utarbeide en serie med utkast til tekniske reguleringsstandarder for samarbeid og utveksling 

av opplysninger. 

42) For å øke innsynet i driften av betalingsinstitusjoner som er godkjent av eller registrert hos vedkommende myndigheter i 

hjemstaten, herunder deres agenter, og for å sikre et høyt forbrukervernnivå i Unionen er det nødvendig å sikre enkel 

offentlig tilgang til listen over foretak som yter betalingstjenester. EBA bør derfor utvikle og føre et sentralt register der 

det offentliggjør en liste med navnene på de foretakene som yter betalingstjenester. Medlemsstatene bør sikre at 

opplysningene de framlegger, er à jour. Disse tiltakene bør også bidra til å styrke samarbeidet mellom vedkommende 

myndigheter.  

  

(1) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT 

L 372 av 31.12.1986, s. 1). 

(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). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om oppheving av rådsdirektiv 87/102/EØF 

(EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66). 
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43) Tilgangen til nøyaktige, ajourførte opplysninger bør forbedres ved å kreve at betalingsinstitusjonene uten unødig 

opphold underretter vedkommende myndighet i sin hjemstat om enhver endring som påvirker nøyaktigheten av 

opplysningene og dokumentasjonen framlagt med hensyn til tillatelsen, herunder om ytterligere agenter eller foretak 

som virksomhet er utkontraktert til. Vedkommende myndigheter bør også, i tvilstilfeller, kontrollere at mottatte 

opplysninger er korrekte. 

44) Medlemsstatene bør kunne kreve at betalingsinstitusjoner som driver virksomhet på deres territorium, og hvis hovedkontor 

ligger i en annen medlemsstat, regelmessig avlegger rapport om sin virksomhet på deres territorium for opplysnings- eller 

statistikkformål. Dersom disse betalingsinstitusjonene driver virksomhet i henhold til etableringsretten, bør disse 

opplysningene også kunne brukes for å overvåke overholdelsen av avdeling III og IV i dette direktiv, og medlemsstatene 

bør kunne kreve at disse betalingsinstitusjonene utpeker et sentralt kontaktpunkt på deres territorium for å forenkle 

vedkommende myndigheters tilsyn med agentnettverk. EBA bør utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som 

fastsetter kriteriene for når det er hensiktsmessig å utpeke et sentralt kontaktpunkt, og hvilke funksjoner det bør ha. Kravet 

om å utpeke et sentralt kontaktpunkt bør stå i forhold til målet om tilstrekkelig kommunikasjon og rapportering av 

opplysninger om overholdelsen av avdeling III og IV i vertsstaten. 

45) I krisesituasjoner, der umiddelbare tiltak er nødvendige for å håndtere en alvorlig trussel mot betalingstjenestebrukernes 

kollektive interesser i vertsstaten, for eksempel ved bedrageri i stor skala, bør det være mulig for vedkommende 

myndigheter i vertsstaten å treffe forebyggende tiltak samtidig som det foregår et samarbeid over landegrensene mellom 

vedkommende myndigheter i vertsstaten og hjemstaten i påvente av at vedkommende myndighet i hjemstaten treffer tiltak. 

Disse tiltakene bør være rimelige, stå i forhold til målet, ikke innebære forskjellsbehandling og være av midlertidig art. 

Ethvert tiltak bør være behørig begrunnet. Vedkommende myndigheter i den berørte betalingsinstitusjons hjemstat og andre 

berørte myndigheter, som Kommisjonen og EBA, bør underrettes på forhånd eller, dersom dette ikke er mulig på grunn av 

nødssituasjonen, uten unødig opphold. 

46) Selv om dette direktiv angir det minimum av myndighet som vedkommende myndigheter bør ha når de fører tilsyn med 

betalingsinstitusjonenes overholdelse, skal de i utøvelsen av denne myndighet respektere de grunnleggende rettigheter, 

herunder retten til personvern. Med forbehold for kontrollen fra en uavhengig myndighet (nasjonal personvernmyndighet) 

og i samsvar med Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter bør medlemsstatene innføre hensiktsmessige 

og effektive beskyttelsestiltak når det er mulig at utøvelsen av denne myndighet kan føre til misbruk eller vilkårlighet som 

innebærer et alvorlig inngrep i slike rettigheter, for eksempel gjennom en forhåndstillatelse fra den berørte medlemsstats 

rettsmyndighet, dersom det er aktuelt. 

47) Det er viktig å sikre at alle personer som yter betalingstjenester, omfattes av visse rettslige minstekrav. Det er derfor 

ønskelig å kreve registrering av identitet og oppholdssted for alle personer som yter betalingstjenester, herunder personer 

som ikke er i stand til å oppfylle alle vilkårene for tillatelse som betalingsinstitusjon. En slik tilnærming er i tråd med 

begrunnelsen for anbefaling 14 fra Den internasjonale innsatsgruppen for finansielle tiltak til bekjempelse av hvitvasking av 

penger, som gir betalingstjenesteytere som ikke er i stand til å oppfylle alle vilkårene fastsatt i nevnte rekommandasjon, 

mulighet til likevel å behandles som betalingsinstitusjoner. For dette formål bør medlemsstatene, selv der personene er 

unntatt fra alle eller deler av vilkårene for godkjenning, oppføre dem i registeret over betalingsinstitusjoner. Det er 

imidlertid svært viktig at muligheten for et unntak underlegges strenge krav knyttet til betalingstransaksjonenes verdi. 

Betalingsinstitusjoner som omfattes av et unntak, bør verken ha etableringsrett eller adgang til å yte tjenester, og de bør 

heller ikke indirekte kunne utøve disse rettighetene så lenge de er medlemmer av et betalingssystem. 

48) I betraktning av virksomhetens egenart og risikoene knyttet til yting av kontoopplysningstjenester bør det innføres en 

egen tilsynsordning for ytere av kontoopplysningstjenester. Ytere av kontoopplysningstjenester bør ha mulighet til å yte 

tjenester over landegrensene og omfattes av reglene for grensekryssende virksomhet («passporting»). 

49) Det er svært viktig for alle betalingstjenesteytere å ha tilgang til tjenestene i betalingssystemenes tekniske infrastruktur. 

Slik tilgang bør imidlertid være underlagt egnede krav for å sikre systemenes integritet og stabilitet. Enhver 

betalingstjenesteyter som søker om å få delta i et betalingssystem, bør selv bære risikoen ved det systemet den har valgt, 

og dokumentere overfor betalingssystemet at dens interne ordninger er tilstrekkelig motstandsdyktige overfor alle 
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former for risiko. Disse betalingssystemene omfatter vanligvis kortordninger med fire parter samt større systemer som 

behandler kreditoverføringer og direkte debiteringer. For å sikre likebehandling i hele Unionen av de ulike kategoriene 

av godkjente betalingstjenesteytere, i samsvar med vilkårene i deres tillatelse, er det nødvendig å klargjøre reglene for 

tilgang til betalingssystemer. 

50) Det bør derfor fastsettes regler for likebehandling av godkjente betalingsinstitusjoner og kredittinstitusjoner, slik at enhver 

betalingstjenesteyter som konkurrerer på det indre marked, kan benytte tjenestene i betalingssystemenes tekniske 

infrastruktur på samme vilkår. Det bør fastsettes regler for ulik behandling av betalingstjenesteytere med tillatelse og dem 

som omfattes av unntaket i dette direktiv og unntaket i artikkel 3 i direktiv 2009/110/EF, ettersom deres tilsynsrammer er 

forskjellige. I alle tilfeller bør forskjeller i prisvilkår tillates bare når det er begrunnet i forskjeller i kostnader hos 

betalingstjenesteyterne. Dette bør ikke berøre medlemsstatenes rett til å begrense tilgang til systemviktige systemer i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF(1), og heller ikke ESBs og Det europeiske system av 

sentralbankers myndighet med hensyn til tilgang til betalingssystemer. 

51) Dette direktiv berører ikke virkeområdet for direktiv 98/26/EF. For å sikre rettferdig konkurranse mellom betalings-

tjenesteyterne bør imidlertid en deltaker i et angitt betalingssystem som er underlagt vilkårene i direktiv 98/26/EF, og som 

yter tjenester i tilknytning til et slikt system til en godkjent eller registrert betalingstjenesteyter, på anmodning også gi 

enhver annen godkjent eller registrert betalingstjenesteyter tilgang til slike tjenester på en objektiv, forholdsmessig og ikke-

diskriminerende måte. Betalingstjenesteytere som gis slik tilgang, bør imidlertid ikke anses som deltakere i henhold til 

direktiv 98/26/EF, og de bør dermed ikke omfattes av beskyttelsen i henhold til nevnte direktiv. 

52) Bestemmelsene om tilgang til betalingssystemer bør ikke få anvendelse på systemer som er opprettet og drives av en enkelt 

betalingstjenesteyter. Slike betalingssystemer kan drives enten i direkte konkurranse med andre betalingssystemer eller, noe 

som er vanligere, i en markedsnisje som ikke i tilstrekkelig grad er dekket av betalingssystemer. Slike systemer omfatter 

ordninger med tre parter, for eksempel kortordninger med tre parter, i den utstrekning at de aldri faktisk fungerer som 

kortordninger med fire parter, for eksempel ved å benytte lisenstakere, agenter eller partnere med samme varemerke. Slike 

systemer omfatter også vanligvis betalingstjenester som tilbys av ytere av teletjenester der operatøren av ordningen er 

betalingstjenesteyter for både betaleren og betalingsmottakeren, samt interne systemer i bankkonserner. For å stimulere den 

konkurransen som slike lukkede betalingssystemer kan gi etablerte og velkjente betalingssystemer, er det ikke 

hensiktsmessig å gi tredjeparter tilgang til disse lukkede private betalingssystemene. Slike lukkede systemer bør imidlertid 

alltid være underlagt Unionens og nasjonale konkurranseregler, som kan fastsette at det skal gis tilgang til ordningene for å 

opprettholde en effektiv konkurranse i betalingsmarkedene. 

53) Ettersom forbrukere og foretak ikke er i samme situasjon, har de ikke behov for samme beskyttelsesnivå. Selv om det er 

viktig å garantere forbrukernes rettigheter gjennom bestemmelser som ikke kan fravikes ved avtale, er det rimelig å la 

foretak og organisasjoner avtale andre vilkår i situasjoner som ikke gjelder forbrukere. Medlemsstatene bør imidlertid 

kunne fastsette at svært små bedrifter, som definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(2), behandles på samme 

måte som forbrukere. I alle tilfeller bør visse grunnbestemmelser i dette direktiv alltid få anvendelse, uansett brukerens 

status. 

54) I dette direktiv bør det angis hvilke forpliktelser betalingstjenesteyterne har til å gi opplysninger til betalings-

tjenestebrukerne, som bør få samme klare opplysninger om betalingstjenester for å kunne foreta velbegrunnede valg og fritt 

velge blant tilbud fra hele Unionen. Av hensyn til åpenheten fastsetter dette direktiv de harmoniserte krav som er 

nødvendige for å sikre at det gis nødvendige, tilstrekkelige og forståelige opplysninger til betalingstjenestebrukerne om 

betalingstjenesteavtalen og betalingstransaksjonene. For at det indre marked for betalingstjenester skal virke på en 

tilfredsstillende måte, bør medlemsstatene ikke vedta andre bestemmelser om opplysningskrav enn dem som er fastsatt i 

dette direktiv.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir 

(EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45). 

(2) 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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55) Forbrukerne bør vernes mot urimelig og villedende praksis i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF(1) 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF(2), 2002/65/EF(3), 2008/48/EF, 2011/83/EU(4) og 2014/92/EU(5). 

Bestemmelsene i disse direktivene får fortsatt anvendelse. Imidlertid bør særlig forholdet mellom kravene til opplysninger 

før avtaleinngåelse som er fastsatt i dette direktiv, og de som er fastsatt i direktiv 2002/65/EF, klargjøres. 

56) For å øke effektiviteten bør de nødvendige opplysningene stå i forhold til brukernes behov og gis på en standardisert 

måte. Opplysningskravene for en enkelt betalingstransaksjon bør imidlertid være forskjellige fra kravene til en 

rammeavtale som omfatter en rekke betalingstransaksjoner. 

57) I praksis er rammeavtaler og de betalingstransaksjonene som omfattes av disse, langt vanligere og økonomisk langt mer 

betydningsfulle enn enkeltstående betalingstransaksjoner. Dersom det finnes en betalingskonto eller et særlig betalings-

instrument, kreves det en rammeavtale. Derfor bør kravene til forhåndsopplysninger om rammeavtaler være omfattende, og 

opplysningene bør alltid gis på papir eller et annet varig medium, for eksempel utskrifter fra bankautomater, CD-ROM-er, 

DVD-er og harddisker i personlige datamaskiner der det kan lagres elektronisk post, samt nettsteder, forutsatt at slike 

nettsteder er tilgjengelige for bruk i framtiden i et tidsrom som er tilstrekkelig for formålet med tilgangen til opplysningene, 

og forutsatt at disse nettstedene gir mulighet til uendret gjengivelse av de lagrede opplysningene. Det bør imidlertid være 

mulig for betalingstjenesteyteren og betalingstjenestebrukeren å fastsette i rammeavtalen hvordan senere opplysninger om 

gjennomførte betalingstransaksjoner skal gis, for eksempel at ved bruk av nettbank skal alle opplysninger om betalings-

kontoen gjøres tilgjengelige online. 

58) I forbindelse med enkeltstående betalingstransaksjoner bør bare de viktigste opplysningene alltid gis på betalingstjeneste-

yterens eget initiativ. Ettersom betaleren vanligvis er til stede når betalingsordren gis, burde det ikke være nødvendig å 

kreve at opplysningene i alle tilfeller skal gis på papir eller på et annet varig medium. Betalingstjenesteyteren bør kunne gi 

opplysningene muntlig over skranken eller på annen måte gjøre dem lett tilgjengelige, for eksempel ved at vilkårene står på 

en oppslagstavle i lokalene. Det bør også gis opplysninger om hvor nærmere opplysninger finnes, for eksempel på 

nettstedet. Dersom forbrukeren anmoder om det, bør de viktigste opplysningene imidlertid også gis på papir eller på et 

annet varig medium. 

59) I dette direktiv bør det fastsettes at forbrukeren har rett til å motta relevante opplysninger gratis før vedkommende blir 

bundet av en betalingstjenesteavtale. Forbrukerne bør også kunne be om å få forhåndsopplysningene og rammeavtalen 

gratis på papir når som helst under avtaleforholdet for både å kunne sammenligne tjenester og vilkår hos ulike 

betalingstjenesteytere og i tilfelle tvist kontrollere sine avtalefestede rettigheter og plikter, slik at det opprettholdes et høyt 

forbrukervernnivå. Disse bestemmelsene bør være forenlige med direktiv 2002/65/EF. De særlige bestemmelsene om gratis 

opplysninger i dette direktiv bør ikke føre til at det kan kreves gebyr for opplysninger som gis til forbrukere i henhold til 

andre gjeldende direktiver. 

60) Den måten betalingstjenesteyteren skal gi betalingstjenestebrukeren de ønskede opplysningene på, bør ta hensyn til 

brukerens behov samt praktiske tekniske aspekter og kostnadseffektivitet, avhengig av hva som er fastsatt i den gjeldende 

betalingstjenesteavtalen. I dette direktiv bør det derfor skjelnes mellom to måter betalingstjenesteyteren skal gi 

opplysninger på: enten bør opplysningene gis aktivt av betalingstjenesteyteren på et egnet tidspunkt slik det kreves i dette 

direktiv, uten at betalingstjenestebrukeren kommer med ytterligere anmodninger, eller opplysningene bør gjøres 

tilgjengelige for betalingstjenestebrukeren på grunnlag av en anmodning om ytterligere opplysninger. I det sistnevnte 

tilfellet bør betalingstjenestebrukeren utføre en aktiv handling for å få opplysningene, som for eksempel ved å uttrykkelig 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked 

og om endring av rådsdirektiv 84/450/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig 

elektronisk handel, i det indre marked (EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/65/EF av 23. september 2002 om fjernsal av finansielle tenester til forbrukarar, og om endring av 

rådsdirektiv 90/619/EØF og av direktiv 97/7/EF og 98/27/EF (EFT L 271 av 9.10.2002, s. 16). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter, om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF og om oppheving av rådsdirektiv 85/577/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 

97/7/EF (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 64). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU av 23. juli 2014 om sammenlignbarhet av kostnader forbundet med betalingskontoer, bytte 

av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 214). 
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anmode om å få dem fra betalingstjenesteyteren, logge seg inn i kontoens postkasse i nettbanken eller sette inn et bankkort i 

en skriver for å få en kontoutskrift. For slike formål bør betalingstjenesteyteren sikre tilgang til opplysningene og sørge for 

at opplysningene er tilgjengelige for betalingstjenestebrukeren. 

61) Forbrukeren bør uten tilleggsgebyr motta grunnleggende opplysninger om gjennomførte betalingstransaksjoner. Ved 

enkeltstående betalingstransaksjoner bør betalingstjenesteyteren ikke kreve særskilt gebyr for slike opplysninger. 

Etterfølgende opplysninger om betalingstransaksjoner i henhold til en rammeavtale bør på samme måte gis månedlig 

uten kostnad. Tatt i betraktning betydningen av åpenhet om prisfastsettelsen og ulike kundebehov bør partene imidlertid 

kunne avtale gebyrer for opplysninger som gis oftere, eller for tilleggsopplysninger. For å ta hensyn til forskjeller i 

nasjonal praksis bør medlemsstatene kunne kreve at månedlige betalingskontoutskrifter på papir eller et annet varig 

medium alltid skal gis gratis. 

62) For å lette kundemobilitet bør det være mulig for forbrukere å si opp en rammeavtale kostnadsfritt. Når det gjelder avtaler 

som forbrukeren sier opp mindre enn seks måneder etter at de har trådt i kraft, bør betalingstjenesteytere likevel kunne 

kreve gebyrer i samme størrelsesorden som de kostnader som påløper som følge av at forbrukeren har sagt opp ramme-

avtalen. For forbrukere bør den avtalte oppsigelsesfristen ikke være lengre enn én måned, og for betalingstjenesteytere ikke 

kortere enn to måneder. Dette direktiv bør ikke berøre betalingstjenesteyteres plikt til å si opp betalingstjenesteavtalen i 

unntakstilfeller i henhold til annen unionsrett eller nasjonal rett, som for eksempel lovgivning om hvitvasking av penger 

eller finansiering av terrorisme, tiltak for å fryse midler eller andre særlige tiltak knyttet til forebygging og etterforsking av 

kriminalitet. 

63) For å sikre et høyt forbrukervernnivå bør medlemsstatene, av hensyn til forbrukernes interesser, kunne opprettholde 

eller innføre restriksjoner eller forbud mot å gjennomføre ensidige endringer i vilkårene for en rammeavtale, for 

eksempel dersom det ikke er noen berettiget grunn til en slik endring. 

64) Avtalebestemmelser bør verken ha til formål eller som virkning at forbrukere som er lovlig bosatt i Unionen, forskjells-

behandles på grunnlag av nasjonalitet eller bosted. Dersom for eksempel en rammeavtale fastsetter en rett til å sperre 

betalingsinstrumentet av objektivt begrunnede årsaker, bør betalingstjenesteyteren ikke kunne påberope seg denne retten 

bare fordi betalingstjenestebrukeren har byttet bosted i Unionen. 

65) Når det gjelder gebyrer, har erfaring vist at deling av gebyrer mellom en betaler og en betalingsmottaker er det mest 

effektive systemet ettersom det letter den direkte behandlingen av betalinger. Det bør derfor fastsettes bestemmelser om at 

de respektive betalingstjenesteyterne normalt kan kreve gebyrene direkte fra betaleren og betalingsmottakeren. Størrelsen 

på gebyrene som innkreves, kan også være lik null, ettersom bestemmelsene i dette direktiv ikke bør berøre den praksis der 

betalingstjenesteyteren unnlater å ta gebyr fra forbrukerne for å kreditere deres kontoer. Avhengig av avtalevilkårene kan en 

betalingstjenesteyter på samme måte ta gebyr bare fra betalingsmottakeren (den forretningsdrivende) for bruk av 

betalingstjenesten, slik at betaleren ikke belastes med noe gebyr. Det er mulig at betalingssystemene krever gebyrer i form 

av en abonnementsavgift. Bestemmelsene om overført beløp eller eventuelle innkrevde gebyrer har ingen direkte 

innvirkning på prisfastsettelsen mellom betalingstjenesteytere eller eventuelle formidlere. 

66) Forskjeller i nasjonal praksis når det gjelder gebyrer for bruk av et gitt betalingsinstrument («tilleggsgebyrer») har ført til at 

Unionens betalingsmarked har blitt svært uensartet, noe som skaper forvirring hos forbrukerne, særlig ved e-handel og i 

grenseoverskridende sammenhenger. Forretningsdrivende som er etablert i medlemsstater der tilleggsgebyrer er tillatt, 

tilbyr produkter og tjenester i medlemsstater der tilleggsgebyrer er forbudt, og belaster forbrukerne med tilleggsgebyrene. 

Det finnes også mange eksempler på forretningsdrivende som har krevd forbrukerne for mye høyere gebyrer for bruk av et 

gitt betalingsinstrument enn de kostnadene de selv må bære for bruken av det. En annen god grunn til at praksisen med 

tilleggsgebyrer bør revideres, er at forordning (EU) 2015/751 fastsetter regler om formidlingsgebyrer for kortbaserte 

betalinger. Formidlingsgebyrene utgjør størstedelen av den forretningsdrivendes gebyrer for kort og kortbaserte betalinger. 

Tilleggsgebyrer er den ledende praksis som forretningsdrivende iblant bruker for å kompensere for tilleggskostnadene ved 

kortbaserte betalinger. Forordning (EU) 2015/751 fastsetter grenser for formidlingsgebyrenes størrelse. Disse grensene 

kommer til anvendelse før forbudet fastsatt i dette direktiv. Medlemsstatene bør følgelig vurdere å forhindre betalings-

mottakerne fra å kreve gebyrer for bruken av betalingsinstrumenter der formidlingsgebyrer er regulert i kapittel II i 

forordning (EU) 2015/751.  
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67) Selv om dette direktiv anerkjenner betalingsinstitusjonenes betydning, er kredittinstitusjonene fortsatt forbrukernes viktigste 

vei til betalingsinstrumenter. Dersom et kortbasert betalingsinstrument utstedes av en annen betalingstjenesteyter enn den 

som forvalter kundens konto, enten det er en kredittinstitusjon eller en betalingsinstitusjon, kan dette bidra til økt 

konkurranse i markedet og dermed flere valgmuligheter og en bedre tilbud til forbrukerne. Selv om de fleste betalinger på 

salgsstedet i dag er kortbasert, kan den nåværende innovasjonsgraden på betalingsområdet raskt føre til at det i de 

kommende årene utvikles nye betalingskanaler. Derfor bør Kommisjonen i sin gjennomgåelse av dette direktiv ta særlig 

hensyn til denne utviklingen og til om det er nødvendig å gjennomgå virkeområdet for bestemmelsen om bekreftelse på 

tilgjengelige midler. For at betalingstjenesteytere som utsteder kortbaserte betalingsinstrumenter, særlig debetkort, bedre 

skal kunne styre og redusere sin kredittrisiko, bør de ha mulighet til å få bekreftet hos kontotilbyderen at det er tilgjengelige 

midler på kundens konto. Samtidig bør denne bekreftelsen ikke gi kontotilbyder mulighet til å reservere midler på 

betalerens betalingskonto. 

68) Bruk av et kort eller et kortbasert betalingsinstrument for å foreta en betaling fører ofte til at det sendes en melding som 

bekrefter at midlene er tilgjengelige, samt to betalingstransaksjoner som følge av dette. Den første transaksjonen finner sted 

mellom utstederen og den forretningsdrivendes kontotilbyder, mens den andre, vanligvis en direkte debitering, finner sted 

mellom betalerens kontotilbyder og utstederen. Begge transaksjonene bør behandles på samme måte som alle andre 

tilsvarende transaksjoner. Betalingstjenesteytere som utsteder kortbaserte betalingsinstrumenter, bør ha de samme 

rettigheter og plikter i henhold til dette direktiv, uten hensyn til om de er betalerens kontotilbyder eller ikke, særlig når det 

gjelder ansvar (f.eks. for autentisering) og erstatningsansvar overfor de ulike aktørene i betalingskjeden. Ettersom 

betalingstjenesteyterens anmodning og bekreftelsen på tilgjengelige midler kan skje gjennom eksisterende sikre kommuni-

kasjonskanaler, tekniske prosedyrer og infrastruktur for kommunikasjon mellom ytere av betalingsinitieringstjenester eller 

ytere av kontoopplysningstjenester og kontotilbydere, samtidig som nødvendige sikkerhetstiltak overholdes, bør det ikke 

påløpe ytterligere kostnader for betalingstjenesteyteren eller kortinnehaveren. Dessuten bør kontotilbyderen, enten 

betalingstransaksjonen finner sted i et internettmiljø (den forretningsdrivendes nettsted) eller i en butikk, bare være 

forpliktet til å gi utstederen den bekreftelse vedkommende har anmodet om, dersom de kontoførende betalingstjeneste-

yternes kontoer er tilgjengelige elektronisk for en slik bekreftelse, i det minste online. Med tanke på elektroniske pengers 

egenart bør det ikke være mulig å benytte denne ordningen for betalingstransaksjoner som initieres ved bruk av kortbaserte 

betalingsinstrumenter der det er lagret elektroniske penger, som definert i direktiv 2009/110/EF. 

69) Forpliktelsen til å ivareta sikkerheten for personaliserte sikkerhetsopplysninger er av avgjørende betydning for å 

beskytte betalingstjenestebrukerens midler og begrense risikoene knyttet til bedrageri og uautorisert tilgang til 

betalingskontoen. Vilkårene eller andre forpliktelser som betalingstjenesteyterne pålegger betalingstjenestebrukerne i 

forbindelse med ivaretakelsen av de personaliserte sikkerhetsopplysningene, bør imidlertid ikke utformes på en måte 

som hindrer betalingstjenestebrukerne fra å benytte tjenester som tilbys av andre betalingstjenesteytere, herunder 

betalingsinitieringstjenester og kontoopplysningstjenester. Slike vilkår bør heller ikke inneholde noen bestemmelser som 

på noen måte kan gjøre det vanskeligere å bruke betalingstjenestene til andre betalingstjenesteytere som er godkjent 

eller registrert i henhold til dette direktiv. 

70) For å redusere risikoene ved og følgene av uautoriserte eller feil utførte betalingstransaksjoner bør betalingstjeneste-

brukeren underrette betalingstjenesteyteren så snart som mulig om eventuelle innsigelser mot påståtte uautoriserte eller feil 

gjennomførte betalingstransaksjoner, forutsatt at betalingstjenesteyteren har oppfylt sine opplysningsplikter i henhold til 

dette direktiv. Dersom betalingstjenestebrukeren har overholdt meldingsfristen, bør denne kunne gjøre disse kravene 

gjeldende innen foreldelsesfristene fastsatt i nasjonal rett. Dette direktiv bør ikke påvirke andre tvister mellom 

betalingstjenestebrukere og betalingstjenesteytere. 

71) Når det gjelder en uautorisert betalingstransaksjon, bør betalingstjenesteyteren umiddelbart tilbakebetale transaksjons-

beløpet til betaleren. Dersom det hersker alvorlig mistanke om en uautorisert transaksjon som følge av bedrageri fra 

betalingstjenestebrukerens side, og dersom mistanken bygger på objektive grunner som er meddelt vedkommende 

nasjonale myndighet, bør betalingstjenesteyteren innen rimelig tid kunne gjennomføre en undersøkelse før betaleren får 

tilbakebetaling. For å beskytte betaleren mot eventuelle ulemper bør valuteringsdatoen for kreditering av tilbakebetalingen 

ikke være senere enn den dato da beløpet ble debitert. For å oppmuntre betalingstjenestebrukeren til snarest mulig å 

underrette sin betalingstjenesteyter om tyveri eller tap av et betalingsinstrument og dermed redusere risikoen for 

uautoriserte betalingstransaksjoner, bør brukeren være ansvarlig for bare et svært begrenset beløp, med mindre 

betalingstjenestebrukeren har opptrådt bedragersk eller grovt uaktsomt. I denne sammenheng synes et beløp på 50 euro å 
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være tilstrekkelig for å sikre et harmonisert høyt brukerbeskyttelsesnivå i Unionen. Det bør ikke foreligge noe 

erstatningsansvar i tilfeller der betaleren ikke har forutsetninger for å vite at betalingsinstrumentet var tapt, stjålet eller 

urettmessig tilegnet. Når en bruker har underrettet en betalingstjenesteyter om at vedkommendes betalingsinstrument kan 

være misbrukt, bør det ikke kreves at betalingstjenestebrukeren dekker eventuelle ytterligere tap som skyldes uautorisert 

bruk av instrumentet. Dette direktiv bør ikke berøre betalingstjenesteyteres ansvar for egne produkters tekniske sikkerhet. 

72) For å vurdere mulig uaktsomhet eller grov uaktsomhet fra betalingstjenestebrukerens side bør det tas hensyn til alle 

omstendigheter. Bevis for og graden av påstått uaktsomhet bør som en regel vurderes i samsvar med nasjonal rett. Selv om 

begrepet uaktsomhet innebærer brudd på aktsomhetsplikten, bør grov uaktsomhet imidlertid bety mer enn ren uaktsomhet 

og innebære atferd som medfører en vesentlig grad av skjødesløshet, for eksempel at sikkerhetsopplysningene som brukes 

for å godkjenne en betalingstransaksjon, har vært oppbevart sammen med betalingsinstrumentet i et format som er åpent og 

lett gjenkjennelig for tredjeparter. Avtalevilkår knyttet til levering og bruk av et betalingsinstrument som innebærer økt 

bevisbyrde for forbrukeren eller redusert bevisbyrde for utstederen, bør anses som ugyldige. I visse situasjoner, særlig der 

betalingsinstrumentet ikke befinner seg på salgsstedet, noe som for eksempel er tilfellet ved nettbetalinger, bør 

betalingstjenesteyteren pålegges å framlegge bevis på den påståtte uaktsomhet, ettersom betaleren i slike tilfeller har svært 

begrensede muligheter til å gjøre dette. 

73) Det bør fastsettes bestemmelser om fordelingen av tap i tilfelle av uautoriserte betalingstransaksjoner. Andre bestemmelser 

kan gjelde for betalingstjenestebrukere som ikke er forbrukere, ettersom slike brukere vanligvis har bedre forutsetninger for 

å vurdere risikoen for bedrageri og treffe mottiltak. For å sikre et høyt forbrukervernnivå bør betaleren alltid ha anledning til 

å rette sitt krav om tilbakebetaling til sin kontotilbyder, også i tilfeller der en yter av betalingsinitieringstjenester er involvert 

i betalingstransaksjonen. Dette berører ikke ansvarsfordelingen mellom betalingstjenesteyterne. 

74) Når det gjelder betalingsinitieringstjenester, bør betalingstjenestebrukernes og involverte betalingstjenesteyteres rettigheter 

og plikter stå i forhold til den tjenesten som ytes. Nærmere bestemt bør ansvarsfordelingen mellom betalingstjenesteyteren 

som forvalter kontoen, og yteren av betalingsinitieringstjenester som er involvert i transaksjonen, være slik at hver av dem 

tar ansvar for den del av transaksjonen som er under deres kontroll. 

75) Formålet med dette direktiv er å styrke forbrukervernet ved kortbaserte betalingstransaksjoner der det nøyaktige 

transaksjonsbeløpet ikke er kjent på det tidspunkt betaleren gir sitt samtykke til å gjennomføre betalingstransaksjonen, 

for eksempel på ubemannede bensinstasjoner, i bilutleieavtaler eller ved hotellbestilling. Betalerens betalingstjenesteyter 

bør kunne reservere midler på betalerens betalingskonto bare dersom betaleren har gitt sitt samtykke til det nøyaktige 

beløp som skal reserveres, og disse midlene bør frigis uten unødig opphold når opplysninger om betalingstransaksjonens 

nøyaktige beløp er mottatt, og senest umiddelbart etter at betalingsordren er mottatt. 

76) Målet med SEPA-prosjektet er å videreutvikle felles betalingstjenester i Unionen til erstatning for dagens nasjonale 

tjenester knyttet til betalinger angitt i euro. For å sikre en fullstendig overgang til unionsomfattende kreditoverføringer og 

direkte debiteringer fastsetter forordning (EU) nr. 260/2012 tekniske og forretningsmessige krav til kreditoverføringer og 

direkte debiteringer i euro. Når det gjelder direkte debiteringer, åpner nevnte forordning for at betaleren skal gi sitt 

samtykke både til betalingsmottakeren og til betalerens betalingstjenesteyter (enten direkte eller indirekte gjennom 

betalingsmottakeren), og at fullmaktene samt senere endringer eller annulleringer oppbevares av betalingsmottakeren eller 

en tredjepart på vegne av betalingsmottakeren. Dagens og så langt eneste felleseuropeiske ordning for direkte debitering for 

forbrukerbetalinger i euro, som er utviklet av Det europeiske betalingsråd, bygger på prinsippet om at fullmakten til å 

gjennomføre en direkte debitering gis av betaleren til betalingsmottakeren og oppbevares av betalingsmottakeren sammen 

med senere endringer eller annulleringer. Fullmakten kan også oppbevares av en tredjepart på vegne av betalings-

mottakeren. For å sikre bred offentlig støtte til SEPA og et høyt forbrukervernnivå i SEPA gis det i den gjeldende 

felleseuropeiske ordningen for direkte debitering en ubetinget rett til tilbakebetaling av godkjente betalinger. For å speile 

denne virkelighet har dette direktiv som mål å fastsette en ubetinget rett til tilbakebetaling som et allment krav til alle 

direkte debiteringstransaksjoner angitt i euro i Unionen.   
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 Parallelt med SEPA finnes det imidlertid fortsatt tradisjonelle ordninger for direkte debitering i andre valutaer enn euro i 

medlemsstater som ikke har euro som valuta. Disse ordningene har vist seg å være effektive og sikrer samme høye 

beskyttelsesnivå for betaleren gjennom andre sikkerhetstiltak, som ikke alltid tar utgangspunkt i en ubetinget rett til 

tilbakebetaling. I dette tilfellet bør betaleren komme inn under den generelle regelen om tilbakebetaling når den 

gjennomførte betalingstransaksjonen overstiger det beløp som med rimelighet kunne forventes. Dessuten bør det være 

mulig for medlemsstatene å fastsette regler for retten til tilbakebetaling som er mer fordelaktige for betaleren. I SEPA 

finnes det en reell etterspørsel etter særskilte produkter for direkte debitering angitt i euro, som viser seg ved at visse 

tradisjonelle betalingstjenester i euro fortsatt er i drift i enkelte medlemsstater. Det vil være rimelig å tillate at betaleren og 

dennes betalingstjenesteyter i en rammeavtale fastsetter at betaleren ikke har rett til tilbakebetaling i tilfeller der betaleren 

har beskyttelse enten fordi betaleren har gitt sitt samtykke til å gjennomføre en transaksjon direkte til sin 

betalingstjenesteyter, herunder i tilfeller der betalingstjenesteyteren opptrer på vegne av betalingsmottakeren, eller, dersom 

det er relevant, fordi opplysninger om den framtidige betalingstransaksjonen var gitt eller gjort tilgjengelige for betaleren på 

avtalt vis av betalingstjenesteyteren eller betalingsmottakeren minst fire uker før forfallsdag. Under enhver omstendighet 

bør betaleren alltid være beskyttet gjennom hovedregelen om tilbakebetaling i tilfelle av uautoriserte eller feil gjennomførte 

betalingstransaksjoner. 

77) For å kunne planlegge sin økonomi og oppfylle sine betalingsforpliktelser i rett tid har forbrukere og foretak behov for å 

være sikre på hvor lang tid det tar å gjennomføre en betalingsordre. Ved dette direktiv bør det derfor innføres et tidspunkt 

da rettigheter og plikter får virkning, det vil si når betalingstjenesteyteren mottar betalingsordren, herunder når betalings-

tjenesteyteren har hatt mulighet til å motta den via de kommunikasjonsmidler som er fastsatt i betalingstjenesteavtalen, og 

uten hensyn til en eventuell tidligere deltaking i prosessen som førte til opprettelsen og oversendelsen av betalingsordren, 

f.eks. sikkerhets- og dekningskontroller, informasjon om bruken av PIN-kode eller utstedelse av et betalingstilsagn. 

Dessuten bør mottaket av en betalingsordre skje når betalerens betalingstjenesteyter mottar betalingsordren som skal 

debiteres betalerens konto. Den dag eller det tidspunkt da en betalingsmottaker overfører til sin betalingstjenesteyter 

betalingsordrer for innkreving av for eksempel kortbetalinger eller av direkte debiteringer, eller når betalingsmottakeren 

innvilges forhåndsfinansiering av de aktuelle beløpene av sin betalingstjenesteyter ved en betinget kreditt på dennes konto, 

bør ikke ha noen betydning i denne sammenheng. Brukerne bør kunne stole på at en fullstendig og gyldig betalingsordre 

blir rett gjennomført dersom betalingstjenesteyteren ikke har noen avtalt eller lovfestet avvisningsgrunn. Dersom 

betalingstjenesteyteren avviser en betalingsordre, bør betalingstjenestebrukeren snarest mulig underrettes om dette og om 

årsaken i henhold til kravene i unionsretten og nasjonal rett. Dersom rammeavtalen fastsetter at betalingstjenesteyteren kan 

kreve et gebyr for avvisning, bør et slikt gebyr være objektivt begrunnet og så lavt som mulig. 

78) Ettersom moderne, fullt automatiserte betalingssystemer behandler betalingstransaksjoner raskt, noe som betyr at 

betalingsordrer etter et visst tidspunkt ikke kan tilbakekalles uten høye kostnader fordi det må gripes inn manuelt, er det 

nødvendig å fastsette en klar frist for tilbakekalling av betaling. Avhengig av typen betalingstjeneste og betalingsordre 

bør det imidlertid være mulig å la fristen for tilbakekalling variere etter avtale mellom partene. Tilbakekalling i denne 

sammenheng bør bare gjelde for forholdet mellom en betalingstjenestebruker og en betalingstjenesteyter, og berører 

dermed ikke det at betalingstransaksjoner i betalingssystemer er ugjenkallelige og endelige. 

79) Slik ugjenkallelighet bør ikke berøre de rettigheter eller plikter som en betalingstjenesteyter i henhold til lovgivningen i 

visse medlemsstater på grunnlag av betalerens rammeavtale eller nasjonal rett, forskrifter eller retningslinjer har til å 

tilbakebetale betaleren beløpet for den gjennomførte betalingstransaksjonen i tilfelle av en tvist mellom betaleren og 

betalingsmottakeren. En slik tilbakebetaling bør anses som en ny betalingsordre. Bortsett fra i de nevnte tilfellene bør 

rettstvister som oppstår innenfor det forhold som ligger til grunn for betalingsordren, avgjøres bare mellom betaleren og 

betalingsmottakeren. 

80) Det er av avgjørende betydning for en fullt integrert, direkte behandling av betalinger og for rettssikkerheten med 

hensyn til oppfyllelsen av en eventuell underliggende forpliktelse mellom betalingstjenestebrukere at det fulle beløpet 

som overføres av betaleren, blir kreditert betalingsmottakerens konto. Det bør derfor ikke være mulig for noen av de 

formidlere som deltar i gjennomføringen av betalingstransaksjoner, å gjøre fradrag i det overførte beløpet. Det bør 

imidlertid være mulig for betalingsmottakerne å inngå en avtale med betalingstjenesteyterne om at disse kan trekke fra 

sine egne gebyrer. For at betalingsmottakeren skal kunne kontrollere at det skyldige beløpet er korrekt innbetalt, bør 

imidlertid senere opplysninger om betalingstransaksjonen angi ikke bare det fulle beløpet som er overført, men også 

størrelsen på eventuelle fratrukne gebyrer.  
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81) Betalingsinstrumenter for lave beløp bør være et billig og brukervennlig alternativ i forbindelse med billige varer og 

tjenester og bør ikke underlegges for strenge krav. De relevante opplysningskravene og reglene for gjennomføring bør 

derfor begrenses til vesentlige opplysninger, idet det også tas hensyn til de tekniske muligheter som med rette kan 

forventes av instrumenter som anvendes bare til betaling av lave beløp. Til tross for denne mindre strenge ordningen bør 

betalingstjenestebrukerne ha tilstrekkelig vern med tanke på den begrensede risikoen som er forbundet med disse 

betalingsinstrumentene, særlig med hensyn til forhåndsbetalte betalingsinstrumenter. 

82) For å gjøre betalinger i Unionen mer effektive bør det fastsettes en gjennomføringsfrist på høyst én dag for alle 

betalingsordrer som initieres av betaleren og angis i euro eller i valutaen til en medlemsstat som ikke har euro som 

valuta, herunder kreditoverføringer og pengeoverføringer. For alle andre betalinger, som for eksempel betalinger initiert 

av eller gjennom en betalingsmottaker, herunder direkte debiteringer og kortbetalinger, bør samme gjennomføringsfrist 

på én dag gjelde såframt det ikke foreligger en uttrykkelig avtale mellom betalingstjenesteyteren og betaleren om en 

lengre gjennomføringsfrist. Det bør være mulig å forlenge disse fristene med én virkedag dersom en betalingsordre gis 

på papir, slik at betalingstjenester fortsatt kan ytes til forbrukere som bare er vant til papirdokumenter. Når en ordning 

for direkte debitering benyttes, bør betalingsmottakerens betalingstjenesteyter overføre innkrevingsordren innen de 

tidsfrister som er avtalt mellom betalingsmottakeren og betalingstjenesteyteren, slik at oppgjør kan skje på avtalt 

forfallsdato. I lys av at betalingsinfrastrukturene ofte er svært effektive, og for å forhindre en eventuell reduksjon av 

nåværende tjenestenivåer, bør medlemsstatene der det er hensiktsmessig, tillates å beholde eller innføre bestemmelser 

om en kortere gjennomføringsfrist enn én virkedag. 

83) Bestemmelsene om betaling av det fulle beløpet og om gjennomføringsfrist bør representere god praksis dersom en av 

betalingstjenesteyterne ikke er etablert i Unionen. 

84) For å styrke forbrukernes tillit til det harmoniserte betalingsmarkedet er det svært viktig for betalingstjenestebrukerne å 

kjenne til de virkelige kostnadene og gebyrene for betalingstjenester når de foretar sine valg. Derfor bør det være 

forbudt å bruke prisfastsettelsesmetoder som ikke er gjennomsiktige, ettersom det er en allmenn oppfatning at slike 

metoder gjør det ytterst vanskelig for brukerne å bestemme den virkelige prisen på betalingstjenesten. Særlig bør bruken 

av valuteringsdatoer til skade for brukeren ikke være tillatt. 

85) For at betalingssystemet skal fungere smidig og effektivt, må brukeren kunne stole på at betalingstjenesteyteren gjennom-

fører betalingstransaksjonen korrekt og innen avtalt frist. Normalt har betalingstjenesteyteren forutsetninger for å vurdere de 

risikoene som betalingstransaksjonen medfører. Det er betalingstjenesteyteren som stiller betalingssystemet til rådighet, 

inngår avtaler om tilbakekalling av midler som er feilaktig plassert eller tildelt, og i de fleste tilfeller bestemmer hvilke 

formidlere som bidrar til å gjennomføre betalingstransaksjonen. I lys av alle disse betraktningene er det berettiget, bortsett 

fra under unormale og uforutsette omstendigheter, å pålegge betalingstjenesteyteren ansvaret for gjennomføringen av en 

betalingstransaksjon som denne har tatt imot fra brukeren, med unntak av handlinger og utelatelser fra betalingsmottakerens 

betalingstjenesteyter, som betalingsmottakeren alene har valgt. For at betaleren ikke skal være uten vern i den usannsynlige 

situasjonen at det ikke er klart om betalingsbeløpet ble behørig mottatt av betalingsmottakerens betalingstjenesteyter, bør 

imidlertid den tilsvarende bevisbyrden ligge hos betalerens betalingstjenesteyter. Som regel kan det forventes at 

formidlerinstitusjonen, vanligvis et nøytralt organ som en sentralbank eller en clearingsentral som overfører betalings-

beløpet fra den avsendende til den mottakende betalingstjenesteyter, vil lagre kontoopplysningene og kunne stille dem til 

rådighet dersom det er nødvendig. Når betalingsbeløpet er kreditert den mottakende betalingstjenesteyterens konto, bør 

betalingsmottakeren umiddelbart ha et krav mot betalingstjenesteyteren for kreditering av kontoen. 

86) Betalerens betalingstjenesteyter, det vil si kontotilbyderen, eventuelt yteren av betalingsinitieringstjenesten, bør påta seg 

ansvaret for korrekt gjennomføring av betalingen, særlig med hensyn til betalingstransaksjonens fulle beløp og 

transaksjonens gjennomføringsfrist, samt fullt ansvar for eventuelt mislighold hos andre parter i betalingskjeden fram til 

betalingsmottakerens konto. Som et resultat av dette ansvaret bør betalerens betalingstjenesteyter, dersom det fulle beløpet 

ikke krediteres eller krediteres for sent til betalingsmottakerens betalingstjenesteyter, korrigere betalingstransaksjonen eller 

snarest mulig tilbakebetale det aktuelle transaksjonsbeløpet til betaleren, uten at dette berører andre krav som kan bli 

framsatt i samsvar med nasjonal rett. På grunn av betalingstjenesteyterens ansvar bør verken betaleren eller betalings-

mottakeren påføres noen kostnader i tilknytning til en feilaktig betaling. Dersom en betalingstransaksjon ikke er 

gjennomført eller er mangelfullt eller for sent gjennomført, bør medlemsstatene sikre at valuteringsdatoen for korrigerende 

betalinger som gjøres av betalingstjenesteyteren, alltid er den samme som valuteringsdatoen for en korrekt gjennomført 

transaksjon.  
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87) Dette direktiv bør gjelde bare for avtaleforpliktelser og ansvarsforhold mellom betalingstjenestebrukeren og betalings-

tjenesteyteren. For at kreditoverføringer og andre betalingstjenester skal fungere tilfredsstillende, kreves det imidlertid 

at betalingstjenesteytere og deres formidlere, for eksempel betalingsbehandlere, har avtaler der deres gjensidige 

rettigheter og plikter er fastsatt. Spørsmål om ansvar utgjør en vesentlig del av disse ensartede avtalene. For å sikre tillit 

mellom betalingstjenesteytere og formidlere som deltar i en betalingstransaksjon, må det garanteres rettssikkerhet slik at 

en ikke-ansvarlig betalingstjenesteyter kompenseres for påførte tap eller utbetalte beløp i henhold til bestemmelsene om 

ansvar i dette direktiv. Ytterligere rettigheter og detaljer om innholdet av regressen samt hvordan krav mot den 

betalingstjenesteyter eller formidler som har forårsaket en mangelfull betalingstransaksjon, skal behandles, bør fastsettes 

ved avtale. 

88) Det bør være mulig for betalingstjenesteyteren entydig å angi de opplysningene som kreves for å gjennomføre en 

betalingsordre riktig. For å unngå oppsplitting og for ikke å sette innføringen av integrerte betalingssystemer i Unionen på 

spill bør medlemsstatene imidlertid ikke kunne kreve at det benyttes en særlig identifikasjonskode for betalingstrans-

aksjoner. Dette bør imidlertid ikke hindre medlemsstatene i å kreve at betalerens betalingstjenesteyter utviser behørig 

aktsomhet og, når det er teknisk mulig og ikke krever at det gripes inn manuelt, kontrollerer at den entydige identifika-

sjonskoden stemmer, og dersom den entydige identifikasjonskoden viser seg ikke å stemme, at betalingstjenesteyter avviser 

betalingsordren og underretter betaleren om dette. Betalingstjenesteyterens ansvar bør være begrenset til korrekt 

gjennomføring av betalingstransaksjonen i samsvar med betalingsordren fra betalingstjenestebrukeren. Dersom midlene 

som en betalingstransaksjon gjelder, havner hos feil mottaker fordi betaleren har oppgitt feil entydig identifikasjonskode, 

bør verken betalerens eller betalingsmottakerens betalingstjenesteyter holdes ansvarlig, men de bør være forpliktet til å 

samarbeide om å treffe rimelige tiltak for å inndrive midlene, herunder ved å formidle relevante opplysninger. 

89) Når betalingstjenesteytere yter betalingstjenester, kan dette omfatte behandling av personopplysninger. Europaparlaments- 

og rådsdirektiv 95/46/EF(1), nasjonale regler som innarbeider direktiv 95/46/EF, og europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 45/2001(2) får anvendelse på behandling av personopplysninger i henhold til dette direktiv. Når person-

opplysninger behandles i henhold til dette direktiv, bør særlig det nøyaktige formålet angis, relevant rettslig grunnlag 

nevnes, relevante sikkerhetskrav fastsatt i direktiv 95/46/EF overholdes og prinsippene om nødvendighet, forholds-

messighet, formålsbegrensning og forholdsmessig oppbevaringstid for opplysningene følges. Dessuten bør innebygd 

personvern og personvern som standardinnstilling inngå i alle databehandlingssystemer som utvikles og brukes innenfor 

rammen av dette direktiv. 

90) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettigheter og de prinsipper som er anerkjent i Den europeiske unions pakt 

om grunnleggende rettigheter, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til vern av personopplysninger, 

friheten til å drive næringsvirksomhet, retten til effektiv klageadgang og retten til ikke å bli domfelt eller straffet to ganger 

for samme straffbare handling. Dette direktiv må gjennomføres i samsvar med nevnte rettigheter og prinsipper. 

91) Betalingstjenesteyterne er ansvarlige for sikkerhetstiltakene. Disse tiltakene må stå i forhold til aktuelle sikkerhetsrisikoer. 

Betalingstjenesteyterne bør fastsette en ramme for å begrense risikoene og opprettholde effektive framgangsmåter for 

håndtering av hendelser. En ordning for regelmessig rapportering bør opprettes for å sikre at betalingstjenesteyterne 

regelmessig gir vedkommende myndigheter en oppdatert vurdering av sine sikkerhetsrisikoer og de tiltakene de har truffet 

for å håndtere disse risikoene. For å sikre at skadene for brukerne og andre betalingstjenesteytere og betalingssystemer, for 

eksempel en vesentlig forstyrrelse i et betalingssystem, begrenses til et minimum, er det dessuten viktig at betalings-

tjenesteyterne pålegges å rapportere viktige sikkerhetshendelser uten unødig opphold til vedkommende myndigheter. EBA 

bør gis en samordningsrolle. 

92) Plikten til å rapportere sikkerhetshendelser bør ikke berøre plikten til å rapportere andre hendelser i henhold til andre 

unionsrettsakter, og alle krav fastsatt i dette direktiv bør tilpasses og stå i forhold til rapporteringspliktene som følger av 

annen unionsrett.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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93) Det er nødvendig å fastsette en klar rettslig ramme med vilkårene for når ytere av betalingsinitieringstjenester og ytere 

av kontoopplysningstjenester skal kunne yte sine tjenester med kontohaverens samtykke uten at kontotilbyderen kan 

kreve at de skal bruke en bestemt forretningsmodell, basert på direkte eller indirekte tilgang, for å yte disse typene 

tjenester. Ytere av betalingsinitieringstjenester og ytere av kontoopplysningstjenester på den ene side og kontotilbydere 

på den annen bør overholde de nødvendige kravene med hensyn til vern av personopplysninger og sikkerhetskravene 

som er fastsatt ved eller nevnes i dette direktiv eller inngår i de tekniske reguleringsstandardene. Disse tekniske 

reguleringsstandardene bør være forenlige med de ulike teknologiske løsningene som er tilgjengelige. For å sikre sikker 

kommunikasjon mellom de relevante aktørene i forbindelse med slike tjenester bør EBA også angi kravene for de felles, 

åpne kommunikasjonsstandardene som alle kontotilbydere bør anvende, og som gjør det mulig å yte nettbaserte 

betalingstjenester. Dette innebærer at disse åpne standardene bør sikre samvirkingsevne for ulike teknologiske. Disse 

felles, åpne standardene bør også sikre at kontotilbyderne får vite at de blir kontaktet av en yter av betalingsinitierings-

tjenester eller en yter av kontoopplysningstjenester og ikke av kunden selv. Standardene bør også sikre at yterne av 

betalingsinitieringstjenester og yterne av kontoopplysningstjenester kan kommunisere på en sikker måte med 

kontotilbyderen og med berørte kunder. Ved utarbeiding av disse kravene bør EBA særlig ta hensyn til det faktum at de 

standardene som skal anvendes, må tillate at alle vanlige typer enheter (som datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner) 

brukes til å utføre ulike betalingstjenester. 

94) Ved utarbeiding av tekniske reguleringsstandarder for autentisering og kommunikasjon bør EBA systematisk vurdere og 

ta hensyn til personverndimensjonen for å identifisere risikoene som er forbundet med hver enkelt av de tekniske 

løsningene som er tilgjengelige, og tiltakene som kan gjennomføres for i størst mulig grad å redusere truslene mot 

personvernet. 

95) Sikkerhet for elektroniske betalinger er avgjørende for å sikre vern for brukerne og utvikling av et godt e-handelsmiljø. Alle 

betalingstjenester som tilbys elektronisk, bør utføres på en sikker måte og benytte teknologi som kan garantere sikker 

autentisering av brukeren og i størst mulig grad redusere risikoen for bedrageri. Det synes ikke å være nødvendig å 

garantere samme nivå av beskyttelse for betalingstransaksjoner som initieres og gjennomføres på andre måter enn via 

elektroniske handelsplasser eller bruk av elektronisk utstyr, som papirbaserte betalingstransaksjoner eller ordrer per post 

eller telefon. En kraftig økning i internett- og mobilbetalinger bør ledsages av en generell styrking av sikkerhetstiltakene. 

Betalingstjenester som tilbys via internett eller via andre fjernkanaler, og som ikke er avhengige av hvor enheten som 

brukes til å initiere betalingstransaksjonen, eller hvor betalingsinstrumentet som brukes, fysisk befinner seg, bør derfor 

omfatte autentisering av transaksjoner gjennom dynamiske koder, slik at brukeren til enhver tid er kjent med beløpet og 

betalingsmottakeren for den transaksjonen brukeren godkjenner. 

96) Sikkerhetstiltakene bør stå i forhold til risikonivået forbundet med den aktuelle betalingstjenesten. For å gjøre det mulig å 

utvikle brukervennlige og lett tilgjengelige betalingsmidler for lavrisikobetalinger, som kontaktløs betaling av lave beløp på 

salgsstedet, uavhengig av om de utføres med mobiltelefon eller ikke, bør unntakene fra anvendelsen av sikkerhetskravene 

angis i tekniske reguleringsstandarder. For å begrense risikoen for phishing og andre former for bedrageri kreves sikker 

bruk av personaliserte sikkerhetsopplysninger. I denne sammenheng bør brukeren kunne ha tillit til at det er truffet tiltak 

som ivaretar de personaliserte sikkerhetsopplysningenes fortrolighet og integritet. Disse tiltakene vil typisk omfatte 

krypteringssystemer som bygger på betalerens personlige utstyr, herunder kortlesere eller mobiltelefoner, eller som 

betaleren får fra sin kontotilbyder via en annen kanal, for eksempel tekstmelding eller e-post. Tiltakene, som vanligvis 

omfatter krypteringssystemer som kan generere autentiseringskoder, for eksempel engangspassord, er egnet til å øke 

sikkerheten ved betalingstransaksjoner. Betalingstjenestebrukernes bruk av slike autentiseringskoder bør anses som forenlig 

med deres forpliktelser med hensyn til betalingsinstrumenter og personaliserte sikkerhetsopplysninger, også når ytere av 

betalingsinitieringstjenester eller ytere av kontoopplysningstjenester er involvert. 

97) Medlemsstatene bør avgjøre om de vedkommende myndigheter som er utpekt til å gi tillatelse til betalingsinstitusjoner, 

også kan være vedkommende myndigheter for prosedyrer for alternativ tvisteløsning. 

98) Uten at det berører kundenes rett til å bringe sin sak inn for domstolene, bør medlemsstatene sikre at det finnes en lett 

tilgjengelig, tilstrekkelig, uavhengig, upartisk, gjennomsiktig og effektiv prosedyre for alternativ tvisteløsning for tvister 

mellom betalingstjenesteytere og betalingstjenestebrukere som oppstår i forbindelse med de rettigheter og plikter som er 
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fastsatt i dette direktiv. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008(1) fastsetter at det vern forbrukerne har i 

henhold til ufravikelige rettsregler i den stat der de har sitt vanlige bosted, ikke kan tilsidesettes av eventuelle avtalevilkår 

om hvilken lovgivning som får anvendelse. For å kunne innføre en effektiv og formålstjenlig tvisteløsningsprosedyre bør 

medlemsstatene sikre at betalingstjenesteyterne har en effektiv klageordning som deres betalingstjenestebrukere kan følge 

før tvisten henvises til en prosedyre for alternativ tvisteløsning eller bringes inn for en domstol. Klageprosedyren bør ha 

korte og klart definerte svarfrister for betalingstjenesteyteren ved klager. Medlemsstatene bør sikre at de alternative 

tvisteløsningsorganene har tilstrekkelig kapasitet til å delta i et egnet, effektivt samarbeid over landegrensene med hensyn 

til tvister om rettigheter og forpliktelser i henhold til dette direktiv. 

99) Det er nødvendig å sikre effektiv håndheving av bestemmelsene i nasjonal rett som vedtas i henhold til dette direktiv. 

Det bør derfor innføres egnede framgangsmåter som gjør det mulig å fremme klage mot betalingstjenesteytere som ikke 

overholder disse bestemmelsene, og sikre at det ved behov ilegges sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 

overtredelsen og virker avskrekkende. For å sikre effektiv overholdelse av dette direktiv bør medlemsstatene utpeke 

vedkommende myndigheter som oppfyller vilkårene fastsatt i forordning (EU) nr. 1093/2010, og som opptrer uavhengig 

av betalingstjenesteyterne. Av åpenhetshensyn bør medlemsstatene underrette Kommisjonen om hvilke myndigheter 

som er utpekt, med en klar beskrivelse av deres oppgaver i henhold til dette direktiv. 

100) Uten at det berører retten til å bringe en sak inn for domstolene for å sikre overholdelse av dette direktiv, bør medlems-

statene også sikre at vedkommende myndigheter er gitt den nødvendige myndighet, herunder myndighet til å ilegge 

sanksjoner, når en betalingstjenesteyter ikke overholder rettighetene og pliktene fastsatt i dette direktiv, særlig dersom 

det er risiko for gjentakelse eller finnes andre betenkeligheter med hensyn til forbrukernes kollektive interesser. 

101) Det er viktig at forbrukerne underrettes på en klar og forståelig måte om sine rettigheter og plikter i henhold til dette 

direktiv. Kommisjonen bør derfor utarbeide en brosjyre om disse rettighetene og pliktene. 

102) Dette direktiv berører ikke bestemmelser i nasjonal rett om ansvar for unøyaktige formuleringer eller feil ved overføring 

av opplysninger. 

103) Dette direktiv bør ikke berøre bestemmelsene om merverdiavgiftbehandling av betalingstjenester i rådsdirektiv 

2006/112/EF(2). 

104) Når det i dette direktiv vises til beløp i euro, bør disse beløpene anses som motverdien uttrykt i nasjonal valuta i samsvar 

med det som er fastsatt av hver medlemsstat som ikke har euro som valuta. 

105) Av hensyn til rettssikkerheten er det hensiktsmessig å innføre overgangsordninger som gir personer som har påbegynt 

sin virksomhet som betalingsinstitusjon i samsvar med nasjonal rett som innarbeider direktiv 2007/64/EF, før dette 

direktiv trådte i kraft, mulighet til å fortsette denne virksomheten i vedkommende medlemsstat i en nærmere fastsatt 

periode. 

106) Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte bør delegeres 

til Kommisjonen når det gjelder tilpasning av henvisningen til rekommandasjon 2003/361/EF, dersom denne endres, og 

oppdatering av det gjennomsnittlige beløp for betalingstransaksjoner som betalingstjenesteyteren har gjennomført, som 

brukes som terskelverdi for medlemsstater som benytter muligheten til å unnta mindre betalingsinstitusjoner fra (deler av) 

kravene om godkjenning, for å ta hensyn til inflasjon. 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.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008 (EF) av 17. juni 2008 om hvilken lovgivning som får anvendelse på avtalefor-

pliktelser (Roma I) (EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6). 

(2) Rådsdirektiv 2006/112/EF av 28. november 2006 om det felles merverdiavgiftssystem (EUT L 347 av 11.12.2006, s. 1). 
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107) For å sikre en ensartet anvendelse av dette direktiv bør Kommisjonen kunne støtte seg på EBAs sakkunnskap og bistand, og 

EBA bør ha i oppgave å utarbeide retningslinjer og utkast til tekniske reguleringsstandarder for sikkerhetsaspektene ved 

betalingstjenester, særlig med hensyn til sterk kundeautentisering, og for samarbeidet mellom medlemsstatene om yting av 

tjenester og opprettelse av godkjente betalingsinstitusjoner i andre medlemsstater. Kommisjonen bør gis myndighet til å 

vedta disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder. Disse særlige oppgavene er helt i samsvar med EBAs rolle og 

ansvar som fastsatt i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

108) Ved utarbeidelse av retningslinjer, utkast til tekniske reguleringsstandarder og utkast til tekniske gjennomføringsstandarder 

i henhold til dette direktiv og i samsvar med forordning (EU) nr. 1093/2010 bør EBA sikre at den rådfører seg med alle 

berørte parter, herunder på markedet for betalingstjenester, slik at alle berørte interesser er representert. Dersom det er 

nødvendig for å få en god balanse mellom ulike synspunkter, bør EBA gjøre en særlig anstrengelse for å innhente 

synspunkter fra andre berørte aktører enn banker. 

109) Ettersom målet for dette direktiv, som er ytterligere integrasjon av det indre marked for betalingstjenester, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene fordi det krever harmonisering av en lang rekke ulike regler som er gjeldende i de 

ulike medlemsstatenes rettssystemer, 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 dette målet. 

110) 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. 

111) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og har avgitt uttalelse 

5. desember 2013(2). 

112) Direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 bør derfor endres. 

113) I betraktning av antallet endringer som må gjøres i direktiv 2007/64/EF, bør direktivet oppheves og erstattes. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

AVDELING I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  I dette direktiv fastsettes regler for hvordan medlemsstatene skal skjelne mellom følgende kategorier av betalingstjeneste-

ytere:  

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

(2) EUT C 38 av 8.2.2014, s. 14. 



Nr. 7/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

a)  Kredittinstitusjoner som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1), 

herunder deres filialer som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 17 i nevnte forordning dersom filialene er etablert i Unionen, 

uten hensyn til om hovedkontoret for disse filialene ligger i Unionen eller, i samsvar med artikkel 47 i direktiv 2013/36/EU 

og nasjonal rett, utenfor Unionen. 

b)  E-pengeforetak som definert i artikkel 2 punkt 1 i direktiv 2009/110/EF, herunder, i samsvar med artikkel 8 i nevnte 

direktiv og nasjonal rett, deres filialer dersom filialene er etablert i Unionen og hovedkontoret for disse filialene er etablert 

utenfor Unionen, i den utstrekning betalingstjenestene disse filialene yter, er knyttet til utstedelse av elektroniske penger. 

c)  Postgirokontorer som i henhold til nasjonal rett har anledning til å yte betalingstjenester. 

d)  Betalingsinstitusjoner. 

e)  ESB og nasjonale sentralbanker, når disse ikke opptrer i egenskap av monetære myndigheter eller andre offentlige 

myndigheter. 

f)  Medlemsstatene eller deres regionale eller lokale myndigheter, når disse ikke opptrer i egenskap av offentlige myndigheter. 

2.  I dette direktiv fastsettes det også regler for 

a)  åpenhet om vilkår og opplysningskrav for betalingstjenester, og 

b)  betalingstjenestebrukernes og betalingstjenesteyternes respektive rettigheter og plikter ved yting av betalingstjenester som 

fast yrkes- eller forretningsvirksomhet. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på betalingstjenester som ytes i Unionen. 

2.  Avdeling III og IV får anvendelse på betalingstransaksjoner i en medlemsstats valuta dersom både betalerens betalings-

tjenesteyter og betalingsmottakerens betalingstjenesteyter eller den eneste betalingstjenesteyteren som er involvert i betalings-

transaksjonen, er etablert i Unionen. 

3.  For betalingstransaksjoner i en annen valuta enn en medlemsstats valuta får avdeling III, unntatt artikkel 45 nr. 1 bokstav 

b), artikkel 52 nr. 2 bokstav e) og artikkel 56 bokstav a), og avdeling IV, unntatt artikkel 81–86, anvendelse på de delene av 

betalingstransaksjonen som gjennomføres i Unionen, dersom både betalerens betalingstjenesteyter og betalingsmottakerens 

betalingstjenesteyter eller den eneste betalingstjenesteyteren som er involvert i betalingstransaksjonen, er etablert i Unionen. 

4.  For betalingstransaksjoner, uansett valuta, der bare en av betalingstjenesteyterne er etablert i Unionen, får avdeling III, 

unntatt artikkel 45 nr. 1 bokstav b), artikkel 52 nr. 2 bokstav e), artikkel 52 nr. 5 bokstav g) og artikkel 56 bokstav a), og 

avdeling IV, unntatt artikkel 62 nr. 2 og 4, artikkel 76, 77, 81, 83 nr. 1 og artikkel 89 og 92, anvendelse på de delene av 

betalingstransaksjonen som gjennomføres i Unionen. 

5.  Medlemsstatene kan unnta foretak nevnt i artikkel 2 nr. 5 punkt 4–23 i direktiv 2013/36/EU fra anvendelsen av alle eller 

deler av bestemmelsene i dette direktiv.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 
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Artikkel 3 

Unntak 

Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a)  betalingstransaksjoner som foretas utelukkende i kontanter, direkte fra betaleren til betalingsmottakeren, uten medvirkning 

av en formidler, 

b)  betalingstransaksjoner fra betaleren til betalingsmottakeren gjennom en handelsagent som gjennom avtale har tillatelse til å 

forhandle fram eller sluttføre salg eller kjøp av varer eller tjenester på vegne av bare betaleren eller bare betalingsmottakeren, 

c)  yrkesmessig fysisk transport av sedler og mynter, herunder henting, håndtering og levering av disse, 

d)  betalingstransaksjoner som består i ikke-yrkesmessig henting og levering av kontanter innenfor rammen av ideell eller 

veldedig virksomhet, 

e)  tjenester der betalingsmottakeren forsyner betaleren med kontanter som del av en betalingstransaksjon etter uttrykkelig 

anmodning fra betalingstjenestebrukeren like før betalingstransaksjonen gjennomføres ved betaling for kjøp av varer eller 

tjenester, 

f)  kontante valutavekslingstransaksjoner der midlene ikke holdes på en betalingskonto, 

g)  betalingstransaksjoner basert på et av følgende dokumenter trukket på betalingstjenesteyteren med sikte på å stille midler til 

rådighet for betalingsmottakeren: 

 i)  Papirsjekker som er underlagt Genève-konvensjonen av 19. mars 1931 om vedtakelse av enhetlige lover for sjekker. 

 ii)  Papirsjekker tilsvarende dem som er omhandlet i punkt i), som er underlagt lovgivningen i medlemsstater som ikke er 

part i Genève-konvensjonen av 19. mars 1931 om vedtakelse av enhetlige lover for sjekker. 

iii)  Papirbaserte veksler i samsvar med Genève-konvensjonen av 7. juni 1930 om vedtakelse av enhetlige lover for veksler 

og egenveksler. 

 iv)  Papirbaserte veksler tilsvarende dem som er omhandlet i punkt iii), som er underlagt lovgivningen i medlemsstater 

som ikke er part i Genève-konvensjonen av 7. juni 1930 om vedtakelse av enhetlige lover for veksler og egenveksler. 

 v)  Papirbaserte kuponger. 

 vi)  Papirbaserte reisesjekker. 

vii)  Papirbaserte postanvisninger som definert av Verdenspostforeningen. 

h)  betalingstransaksjoner som gjennomføres innenfor et system for oppgjør av betalinger eller verdipapirer mellom oppgjørsagen-

ter, sentrale motparter, clearingsentraler og/eller sentralbanker og andre deltakere i systemet og betalingstjenesteytere, uten at 

dette berører artikkel 35,  
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i)  betalingstransaksjoner knyttet til forvaltning av verdipapirer, herunder utbytte, inntekter eller andre utdelinger eller deres 

innløsning eller salg, som foretas av personer som omhandlet i bokstav h) eller av verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, 

innretninger for kollektiv investering eller kapitalforvaltningsselskaper som yter investeringstjenester, og alle andre foretak 

som har tillatelse til å ha finansielle instrumenter, 

j)  tjenester som leveres av ytere av tekniske tjenester til støtte for betalingstjenesteytingen, uten at disse på noe tidspunkt kommer 

i besittelse av de midler som skal overføres, herunder behandling og lagring av data, tillitsskapende tjenester og integritetsvern, 

autentisering av data og enheter, levering av nett for informasjonsteknologi (IT) og kommunikasjonsnett, levering og 

vedlikehold av terminaler og innretninger som benyttes til betalingstjenester, med unntak av betalingsinitieringstjenester og 

kontoopplysningstjenester, 

k)  tjenester basert på særlige betalingsinstrumenter som kan brukes bare i begrenset omfang, og som oppfyller ett av følgende 

vilkår: 

 i)  Instrumenter som setter innehaveren i stand til å erverve varer eller tjenester bare i utstederens lokaler eller i et 

begrenset nettverk av tjenesteytere som har en direkte forretningsavtale med en profesjonell utsteder. 

 ii)  Instrumenter som kan brukes bare til å anskaffe et svært begrenset utvalg av varer eller tjenester. 

iii)  Instrumenter som er gyldige bare i en enkelt medlemsstat, som stilles til rådighet på anmodning fra et foretak eller et 

offentlig organ, og som er regulert av en nasjonal eller regional offentlig myndighet for særlige samfunnsmessige eller 

skattemessige formål med henblikk på innkjøp av bestemte varer eller tjenester fra leverandører som har en 

forretningsavtale med utstederen. 

l)  betalingstransaksjoner som en leverandør av elektroniske kommunikasjonsnett eller -tjenester tilbyr brukere som abonnerer 

på nettet eller tjenesten, i tillegg til elektroniske kommunikasjonstjenester, 

 i)  for kjøp av digitalt innhold og talebaserte tjenester, uten hensyn til hvilken innretning som brukes til kjøpet eller 

forbruket av det digitale innholdet, og som faktureres på den tilhørende regningen, eller 

ii)  som utføres fra eller via en elektronisk innretning og faktureres på den tilhørende regningen innenfor rammen av 

veldedig virksomhet eller for kjøp av billetter, 

 forutsatt at verdien på den enkelte betalingstransaksjonen nevnt i punkt i) og ii) ikke overstiger 50 euro og 

— den samlede verdien av betalingstransaksjonene som foretas av den enkelte abonnent, ikke overstiger 300 euro per 

måned, eller  

— den samlede verdien av betalingstransaksjonene ikke overstiger 300 euro per måned dersom abonnenten på forhånd har 

satt inn penger på sin konto hos leverandøren av elektroniske kommunikasjonsnett eller -tjenester, 

m)  betalingstransaksjoner som gjennomføres mellom betalingstjenesteytere, deres agenter eller filialer for egen regning, 

n)  betalingstransaksjoner og tilknyttede tjenester mellom et morforetak og dets datterforetak eller mellom datterforetak av 

samme morforetak uten at noen annen betalingstjenesteyter enn et foretak i samme konsern medvirker som formidler, 

o)  kontantuttak i kontantautomater som tilbys av tjenesteytere som opptrer på vegne av en eller flere kortutstedere som ikke er 

part i rammeavtalen med kunden som tar ut penger fra en betalingskonto, forutsatt at disse tjenesteyterne ikke yter andre 

betalingstjenester som nevnt i vedlegg I. Kundene skal likevel ha opplysninger om eventuelle uttaksgebyrer nevnt i artikkel 

45, 48, 49 og 59 før de foretar uttak, samt når de mottar kontanter når transaksjonen avsluttes etter uttaket.  
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Artikkel 4 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1) «hjemstat» enten 

a)  den medlemsstat der betalingstjenesteyteren har sitt forretningskontor, eller 

b)  dersom betalingstjenesteyteren i henhold til nasjonal rett ikke har noe forretningskontor, den medlemsstat der denne 

har sitt hovedkontor, 

2) «vertsstat» en annen medlemsstat enn hjemstaten, der en betalingstjenesteyter har en agent eller en filial eller yter 

betalingstjenester, 

3) «betalingstjeneste» enhver forretningsvirksomhet som er oppført i vedlegg I, 

4) «betalingsinstitusjon» en juridisk person som har fått tillatelse i samsvar med artikkel 11 til å yte og gjennomføre 

betalingstjenester i Unionen, 

5) «betalingstransaksjon» en handling som initieres av betaleren eller på dennes vegne eller av betalingsmottakeren for å 

innbetale, overføre eller ta ut midler, uten hensyn til eventuelle underliggende forpliktelser mellom betaleren og betalings-

mottakeren, 

6) «fjernbetalingstransaksjon» en betalingstransaksjon initiert via internett eller ved en innretning som kan benyttes til 

fjernkommunikasjon, 

7) «betalingssystem» et system for overføring av midler med formelle og standardiserte ordninger og felles regler for 

behandling, clearing og/eller oppgjør av betalingstransaksjoner, 

8) «betaler» en fysisk eller juridisk person som er innehaver av en betalingskonto og tillater en betalingsordre fra denne 

betalingskontoen, eller, dersom det ikke finnes noen betalingskonto, en fysisk eller juridisk person som gir en betalingsordre, 

9) «betalingsmottaker» en fysisk eller juridisk person som er tiltenkt mottaker av midlene som inngår i en betalingstransaksjon, 

10) «betalingstjenestebruker» en fysisk eller juridisk person som gjør bruk av en betalingstjeneste i egenskap av betaler, 

betalingsmottaker eller begge deler, 

11) «betalingstjenesteyter» et organ som nevnt i artikkel 1 nr. 1 eller en fysisk eller juridisk person som omfattes av unntaket i 

henhold til artikkel 32 eller 33, 

12) «betalingskonto» en konto som innehas i en eller flere betalingstjenestebrukeres navn, og som brukes til å gjennomføre 

betalingstransaksjoner, 

13) «betalingsordre» en instruks som en betaler eller betalingsmottaker gir til sin betalingstjenesteyter om å gjennomføre en 

betalingstransaksjon, 

14) «betalingsinstrument» en personlig innretning og/eller et sett av framgangsmåter som er avtalt mellom betalingstjeneste-

brukeren og betalingstjenesteyteren, og som benyttes for å initiere en betalingsordre,  
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15) «betalingsinitieringstjeneste» en tjeneste for å initiere en betalingsordre på anmodning fra betalingstjenestebrukeren med 

hensyn til en betalingskonto hos en annen betalingstjenesteyter, 

16) «kontoopplysningstjeneste» en onlinetjeneste som skal gi samlede opplysninger om en eller flere betalingskontoer som 

betalingstjenestebrukeren har hos enten en annen betalingstjenesteyter eller hos mer enn én betalingstjenesteyter, 

17) «kontotilbyder» en betalingstjenesteyter som tilbyr betalingskonto til og fører denne for betaler, 

18) «yter av betalingsinitieringstjenester» en betalingstjenesteyter som utøver forretningsvirksomhet som nevnt i vedlegg I 

nr. 7, 

19) «yter av kontoopplysningstjenester» en betalingstjenesteyter som utøver forretningsvirksomhet som nevnt i vedlegg I 

nr. 8, 

20) «forbruker» en fysisk person som innenfor rammen av de betalingstjenesteavtaler som omfattes av dette direktiv, opptrer 

med et formål som ligger utenfor vedkommendes forretnings- eller yrkesvirksomhet, 

21) «rammeavtale» en avtale om betalingstjenester som regulerer den framtidige gjennomføringen av enkeltstående og 

gjentatte betalingstransaksjoner, og som kan inneholde forpliktelser og vilkår for å opprette en konto, 

22) «pengeoverføring» en betalingstjeneste der det mottas midler fra en betaler uten at det opprettes en betalingskonto i 

betalerens eller betalingsmottakerens navn, utelukkende med sikte på å overføre et tilsvarende beløp til en betalings-

mottaker eller en annen betalingstjenesteyter som opptrer på betalingsmottakerens vegne, og/eller der midlene tas imot på 

betalingsmottakerens vegne og stilles til rådighet for denne, 

23) «direkte debitering» en betalingstjeneste for debitering av en betalers betalingskonto, der en betalingstransaksjon blir 

initiert av betalingsmottakeren på grunnlag av samtykke gitt av betaleren til betalingsmottakeren, til betalingsmottakerens 

betalingstjenesteyter eller til betalerens egen betalingstjenesteyter, 

24) «kreditoverføring» en betalingstjeneste for å kreditere en betalingsmottakers betalingskonto med en betalingstransaksjon 

eller en rekke betalingstransaksjoner fra en betalers betalingskonto, foretatt av den betalingstjenesteyteren som innehar 

betalerens betalingskonto, på grunnlag av instruks fra betaleren, 

25) «midler» pengesedler og mynter, kontopenger eller elektroniske penger som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 

2009/110/EF, 

26) «valuteringsdato» et referansetidspunkt som benyttes av en betalingstjenesteyter for å beregne renter på midlene som 

debiteres eller krediteres en betalingskonto, 

27) «referansevekslingskurs» den vekslingskurs som benyttes som grunnlag for å beregne en valutaveksling, og som gjøres 

tilgjengelig av betalingstjenesteyteren eller stammer fra en offentlig tilgjengelig kilde, 

28) «referanserentesats» den rentesats som benyttes som grunnlag for å beregne den renten som skal benyttes, og som 

stammer fra en offentlig tilgjengelig kilde som kan kontrolleres av begge parter i en betalingstjenesteavtale, 

29) «autentisering» en framgangsmåte som gjør det mulig for betalingstjenesteyteren å verifisere identiteten til en betalings-

tjenestebruker eller gyldigheten av bruken av et bestemt betalingsinstrument, herunder bruken av brukerens personaliserte 

sikkerhetsopplysninger,  
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30) «sterk kundeautentisering» en autentisering basert på bruk av to eller flere elementer som er kategorisert som kunnskap 

(noe bare brukeren vet), besittelse (noe bare brukeren har) og iboende egenskap (noe brukeren er), som er uavhengige av 

hverandre, slik at brudd på ett av dem ikke svekker de andres pålitelighet, og som er utformet på en måte som beskytter 

autentiseringsopplysningenes fortrolighet, 

31) «personaliserte sikkerhetsopplysninger» personaliserte elementer som en betalingstjenesteyter stiller til rådighet for en 

betalingstjenestebruker for autentiseringsformål, 

32) «sensitiv betalingsinformasjon» opplysninger, herunder personaliserte sikkerhetsopplysninger som kan brukes til å utføre 

bedrageri. For ytere av betalingsinitieringstjenester og ytere av kontoopplysningstjenester utgjør navnet på kontoeier og 

kontonummer ikke sensitiv betalingsinformasjon, 

33) «entydig identifikasjonskode» en kombinasjon av bokstaver, tall eller symboler som betalingstjenesteyteren oppgir til 

betalingstjenestebrukeren, og som betalingstjenestebrukeren skal benytte for entydig å identifisere en annen betalings-

tjenestebruker og/eller dennes betalingskonto i forbindelse med en betalingstransaksjon, 

34) «fjernkommunikasjonsmiddel» en metode som kan benyttes til å inngå en betalingstjenesteavtale uten at betalings-

tjenesteyteren og betalingstjenestebrukeren er fysisk til stede samtidig, 

35) «varig medium» enhver innretning som gjør det mulig for en betalingstjenestebruker å lagre opplysninger som er rettet til 

betalingstjenestebrukeren personlig, på en måte som gjør dem tilgjengelige for bruk i framtiden, i et tidsrom som er 

tilpasset formålet med opplysningene, og som gir mulighet til uendret gjengivelse av de lagrede opplysningene, 

36) «svært liten bedrift» en bedrift som på tidspunktet for inngåelsen av betalingstjenesteavtalen er en bedrift som definert i 

artikkel 1 og artikkel 2 nr. 1 og 3 i vedlegget til rekommandasjon 2003/361/EF, 

37) «virkedag» en dag da betalerens berørte betalingstjenesteyter eller betalingsmottakerens betalingstjenesteyter, som med-

virker til gjennomføringen av en betalingstransaksjon, holder åpent som påkrevd for slik gjennomføring, 

38) «agent» en fysisk eller juridisk person som opptrer på vegne av en betalingsinstitusjon ved yting av betalingstjenester, 

39) «filial» et annet forretningssted enn hovedkontoret, som er en del av en betalingsinstitusjon, som er uten selvstendig 

rettsevne og som direkte utfører, helt eller delvis, de transaksjoner som inngår i en betalingsinstitusjons virksomhet. Alle 

forretningssteder som er opprettet i samme medlemsstat av en betalingsinstitusjon med hovedkontor i en annen medlems-

stat, skal anses som en enkelt filial, 

40) «konsern» en gruppe av foretak som har tilknytning til hverandre som omhandlet i artikkel 22 nr. 1, 2 eller 7 i direktiv 

2013/34/EU, eller foretak som definert i artikkel 4, 5, 6 og 7 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014(1) som 

har tilknytning til hverandre som omhandlet i artikkel 10 nr. 1 eller artikkel 113 nr. 6 eller 7 i forordning (EU) 

nr. 575/2013, 

41) «elektroniske kommunikasjonsnett» et nett som definert i artikkel 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/21/EF(2), 

42) «elektroniske kommunikasjonstjenester» en tjeneste som definert i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 2002/21/EF,  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 av 7. januar 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til ansvarlig kapital for institusjoner (EUT L 74 av 14.3.2014, s. 8). 

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

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



Nr. 7/248 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

43) «digitalt innhold» varer eller tjenester som framstilles og leveres i digital form, hvis bruk eller forbruk er begrenset til en 

teknisk innretning, og som ikke på noen måte omfatter bruk eller forbruk av fysiske varer eller tjenester, 

44) «innløsning av betalingstransaksjoner» en betalingstjeneste som ytes av en betalingstjenesteyter som har inngått avtale 

med en betalingsmottaker om å godta og behandle betalingstransaksjoner, og som fører til en overføring av midler til 

betalingsmottakeren, 

45) «utstedelse av betalingsinstrumenter» en betalingstjeneste som ytes av en betalingstjenesteyter som har inngått avtale om å 

stille et betalingsinstrument til rådighet for betaleren for å initiere og behandle betalerens betalingstransaksjoner, 

46) «ansvarlig kapital» kapital som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 118 i forordning (EU) nr. 575/2013, og der minst 75 % av 

kjernekapitalen er ren kjernekapital i henhold til artikkel 50 i nevnte forordning og tilleggskapitalen utgjør høyst en tredel 

av kjernekapitalen, 

47) «betalingsvaremerke» ethvert navn, begrep, tegn, symbol og enhver kombinasjon av slike, uten hensyn til om de er fysiske 

eller digitale, som kan angi hvilken kortordning kortbaserte betalingstransaksjoner tilhører, 

48) «flere varemerker» («co-badging») samling av to eller flere betalingsvaremerker eller betalingsapplikasjoner for samme 

betalingsvaremerke på samme betalingsinstrument. 

AVDELING II 

BETALINGSTJENESTEYTERE 

KAPITTEL 1 

Betalingsinstitusjoner 

Avsni t t  1  

Alminne l ige  reg ler  

Artikkel 5 

Søknad om tillatelse 

1.  For å få tillatelse som betalingsinstitusjon skal det legges fram en søknad for vedkommende myndigheter i hjemstaten 

sammen med 

a)  en virksomhetsplan der det blant annet angis hvilken type betalingstjeneste som er planlagt, 

b)  en forretningsplan, herunder en budsjettprognose for de første tre regnskapsårene, som viser at søkeren er i stand til å 

benytte de systemer, ressurser og framgangsmåter som er hensiktsmessige og passende for en forsvarlig drift, 

c)  dokumentasjon på at betalingsinstitusjonen har den startkapital som er fastsatt i artikkel 7, 

d)  for betalingsinstitusjoner nevnt i artikkel 10 nr. 1, en beskrivelse av hvilke tiltak som er truffet for å sikre betalings-

tjenestebrukeres midler i samsvar med artikkel 10, 

e)  en beskrivelse av søkerens ordninger for foretaksstyring og internkontroll, herunder framgangsmåter for forvaltning, 

risikohåndtering og regnskapsføring, som viser at disse foretaksstyrings- og kontrollordningene samt framgangsmåtene er 

riktig avpasset, hensiktsmessige, forsvarlige og tilstrekkelige, 

f)  en beskrivelse av framgangsmåten som er innført for å overvåke, håndtere og følge opp sikkerhetshendelser og sikkerhets-

relaterte kundeklager, herunder en ordning for rapportering av hendelser som tar hensyn til betalingsinstitusjonens 

meldingsplikt i henhold til artikkel 96,  
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g)  en beskrivelse av prosessen som er innført for å lagre, overvåke, spore og begrense tilgangen til sensitiv betalingsinformasjon, 

h)  en beskrivelse av ordningene for å sikre kontinuerlig drift, herunder en tydelig angivelse av kritiske funksjoner, effektive 

beredskapsplaner og en prosedyre for regelmessig test og kontroll av planenes egnethet og effektivitet, 

i)  en beskrivelse av de prinsipper og definisjoner som anvendes for innsamling av statistiske opplysninger om ytelse, 

transaksjoner og bedragerier, 

j)  et sikkerhetspolitisk dokument, herunder en detaljert risikovurdering av betalingstjenestene og en beskrivelse av sikkerhets-

kontrolltiltak og risikoreduserende tiltak som er truffet for å sikre betalingstjenestebrukerne tilfredsstillende vern mot 

risikoene som identifiseres, blant annet bedrageri og ulovlig bruk av sensitiv informasjon og personopplysninger, 

k)  for betalingsinstitusjoner som er pålagt forpliktelser i tilknytning til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849(1) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/847(2), 

en beskrivelse av de internkontrollordningene som søkeren har innført for å oppfylle disse forpliktelsene, 

l)  en beskrivelse av søkerens organisasjonsstruktur, herunder eventuelt en beskrivelse av forventet bruk av agenter og filialer 

og av de eksterne og stedlige kontroller som søkeren forplikter seg til å gjennomføre hos dem minst én gang i året, samt en 

beskrivelse av utkontrakteringsordninger og av søkerens deltaking i et nasjonalt eller internasjonalt betalingssystem, 

m)  identiteten til de personer som direkte eller indirekte innehar kvalifiserende eierandeler i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 

36 i forordning (EU) nr. 575/2013 i søkeren, størrelsen på deres respektive eierandeler og dokumentasjon på deres 

egnethet, idet det tas hensyn til behovet for å sikre sunn og forsvarlig ledelse av en betalingsinstitusjon, 

n)  identiteten til medlemmer av ledelsen og personer med ansvar for forvaltning av betalingsinstitusjonen og, der det er 

relevant, personer med ansvar for forvaltning av betalingsinstitusjonens betalingstjenestevirksomhet samt dokumentasjon 

på at de har god vandel, og at de i henhold til betalingsinstitusjonens hjemstat har den kunnskap og erfaring som er 

nødvendig for å utføre betalingstjenester, 

o)  dersom det er relevant, identiteten til revisorer som foretar lovfestet revisjon, og revisjonsselskaper som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF(3), 

p)  søkerens rettslige status og vedtekter, og 

q)  adressen til søkerens hovedkontor. 

Med hensyn til første ledd bokstav d), e), f) og l) skal søkeren gi en beskrivelse av sine revisjonsordninger og de organisatoriske 

ordningene som er innført med sikte på å treffe alle rimelige tiltak for å verne brukernes interesser og sikre kontinuitet og 

pålitelighet ved yting av betalingstjenester.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger 

eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF (EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/847 av 20. mai 2015 om opplysninger som skal følge pengeoverføringer, og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 141 av 5.6.2015, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, om endring av 

rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87). 
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I forbindelse med de sikkerhetskontrolltiltak og risikoreduserende tiltak som er nevnt i første ledd bokstav j), skal det angis 

hvordan de sikrer et høyt nivå av teknisk sikkerhet og personvern, også for programvaren og IT-systemene som brukes av 

søkeren eller de foretak søkeren har utkontraktert hele eller deler av sin virksomhet til. Disse tiltakene skal også omfatte 

sikkerhetstiltakene fastsatt i artikkel 95 nr. 1. I forbindelse med disse tiltakene skal det tas hensyn til EBAs retningslinjer om 

sikkerhetstiltak som nevnt i artikkel 95 nr. 3, når disse foreligger. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at foretak som søker om tillatelse til å yte betalingstjenester som nevnt i vedlegg I nr. 7, som et 

vilkår for tillatelsen skal ha en yrkesansvarsforsikring som dekker de territorier der de tilbyr tjenester, eller en annen tilsvarende 

garanti mot erstatningsansvar som sikrer at de kan dekke sine forpliktelser i henhold til artikkel 73, 90 og 92. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at foretak som søker om registrering for å yte betalingstjenester som nevnt i vedlegg I nr. 8, 

som et vilkår for registreringen skal ha en yrkesansvarsforsikring som dekker de territorier der de tilbyr tjenester, eller en annen 

tilsvarende garanti mot erstatningsansvar overfor kontotilbyderen eller betalingstjenestebrukeren som følge av uautorisert eller 

bedragersk tilgang til eller uautorisert eller bedragersk bruk av betalingskontoopplysninger. 

4.  Innen 13. januar 2017 skal EBA, etter samråd med alle berørte parter, herunder på markedet for betalingstjenester slik at 

alle interesser er representert, utstede retningslinjer for vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) 

nr. 1093/2010 for kriteriene for fastsettelse av minstebeløpet for yrkesansvarsforsikringen eller den tilsvarende garantien nevnt i 

nr. 2 og 3. 

Ved utarbeiding av retningslinjene nevnt i første ledd skal EBA ta hensyn til følgende: 

a)  Foretakets risikoprofil. 

b)  I hvilken grad foretaket yter andre betalingstjenester som nevnt i vedlegg I eller driver annen virksomhet. 

c)  Virksomhetens størrelse: 

i)  For foretak som søker om tillatelse til å yte betalingstjenester som nevnt i vedlegg I nr. 7, verdien av initierte 

transaksjoner. 

ii)  For foretak som søker om registrering for å yte betalingstjenester som nevnt i vedlegg I nr. 8, antall kunder som bruker 

kontoopplysningstjenestene. 

d)  Særtrekkene ved de tilsvarende garantiene og kriteriene for å benytte slike. 

EBA skal gjennomgå disse retningslinjene regelmessig. 

5.  Innen 13. juli 2017 skal EBA, etter samråd med alle berørte parter, herunder på markedet for betalingstjenester slik at alle 

interesser er representert, utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 for de opplysninger 

som skal gis til vedkommende myndigheter i søknaden om tillatelse som betalingsinstitusjon, herunder kravene fastsatt i nr. 1 

første ledd bokstav a), b), c), e) og g)–j) i denne artikkel. 

EBA skal gjennomgå disse retningslinjene regelmessig og under enhver omstendighet minst hvert tredje år.  
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6.  Samtidig som det tas hensyn til erfaringer fra anvendelsen av retningslinjene nevnt i nr. 5, der det er relevant, kan EBA 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som skal gis til vedkommende myndigheter 

ved søknad om tillatelse som betalingsinstitusjon, herunder kravene fastsatt i nr. 1 bokstav a), b), c), e) og g)–j). 

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. 

7.  Opplysningene nevnt i nr. 4 skal meldes til vedkommende myndigheter i samsvar med nr. 1. 

Artikkel 6 

Kontroll av eierandeler 

1.  Enhver fysisk eller juridisk person som har besluttet å direkte eller indirekte erverve eller ytterligere øke en kvalifiserende 

eierandel i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 36 i forordning (EU) nr. 575/2013 i en betalingsinstitusjon, med den følge at andelen av 

kapitalen eller stemmerettene som innehas, når opp til eller overstiger 20 %, 30 % eller 50 %, eller at betalingsinstitusjonen blir 

vedkommendes datterforetak, skal på forhånd skriftlig underrette vedkommende myndigheter om sin hensikt. Det samme gjelder 

enhver fysisk eller juridisk person som har besluttet å direkte eller indirekte avhende en kvalifiserende eierandel eller å redusere sin 

kvalifiserende eierandel slik at vedkommendes andel av kapitalen eller stemmerettene som innehas, faller under 20 %, 30 % eller 

50 %, eller slik at betalingsinstitusjonen opphører å være vedkommendes datterforetak. 

2.  Den aktuelle erververen av en kvalifiserende eierandel skal oversende til vedkommende myndighet opplysninger som 

angir størrelsen på den tiltenkte eierandelen og relevante opplysninger nevnt i artikkel 23 nr. 4 i direktiv 2013/36/EU. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at i de tilfeller der innflytelsen til den aktuelle erverver nevnt i nr. 2 kan være til skade for en 

aktsom og forsvarlig forvaltning av betalingsinstitusjonen, skal vedkommende myndigheter motsette seg dette eller treffe andre 

egnede tiltak for å bringe denne situasjonen til opphør. Slike tiltak kan omfatte påbud, sanksjoner overfor styremedlemmer eller 

personene som er ansvarlige for ledelsen, eller suspensjon av de stemmeretter som er knyttet til aksjene som innehas av den 

berørte betalingsinstitusjons aksjeeiere eller deltakere. 

Lignende tiltak skal anvendes overfor fysiske eller juridiske personer som ikke overholder plikten til forutgående underretning 

fastsatt i denne artikkel. 

4.  Dersom en andel blir ervervet til tross for at vedkommende myndigheter har motsatt seg det, skal medlemsstatene, 

uavhengig av andre sanksjoner, enten sørge for at de tilsvarende stemmeretter blir suspendert, eller at de avgitte stemmene 

kjennes ugyldige eller annulleres. 

Artikkel 7 

Startkapital 

Medlemsstatene skal kreve at betalingsinstitusjoner på tidspunktet for tillatelsen har startkapital som består av en eller flere av 

de poster som er nevnt i artikkel 26 nr. 1 bokstav a)–e) i forordning (EU) nr. 575/2013, som følger: 

a)  Dersom betalingsinstitusjonen bare yter betalingstjenesten nevnt i vedlegg I nr. 6, skal dens kapital ikke på noe tidspunkt 

være mindre enn 20 000 euro. 

b)  Dersom betalingsinstitusjonen yter betalingstjenesten nevnt i vedlegg I nr. 7, skal dens kapital ikke på noe tidspunkt være 

mindre enn 50 000 euro.  
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c)  Dersom betalingsinstitusjonen yter noen av betalingstjenestene nevnt i vedlegg I nr. 1–5, skal dens kapital ikke på noe 

tidspunkt være mindre enn 125 000 euro. 

Artikkel 8 

Ansvarlig kapital 

1.  Betalingsinstitusjonens ansvarlige kapital skal ikke falle under det beløp som er høyest av beløpet for startkapitalen som 

nevnt i artikkel 7 og beløpet for ansvarlig kapital som beregnet i samsvar med artikkel 9 i dette direktiv. 

2.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å hindre gjentatt anvendelse av poster som kan inngå i ansvarlig kapital, 

dersom betalingsinstitusjonen tilhører samme konsern som en annen betalingsinstitusjon eller kredittinstitusjon eller et annet 

verdipapirforetak, kapitalforvaltningsselskap eller forsikringsforetak. Dette nummer får også anvendelse når en betalingsinstitusjon 

er av blandet art og utøver annen virksomhet enn å yte betalingstjenester. 

3.  Dersom vilkårene i artikkel 7 i forordning (EU) nr. 575/2013 er oppfylt, kan medlemsstatene eller deres vedkommende 

myndigheter velge ikke å anvende artikkel 9 i dette direktiv på betalingsinstitusjoner som omfattes av det konsoliderte tilsynet 

med morkredittinstitusjonen i henhold til direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 9 

Beregning av ansvarlig kapital 

1.  Uten hensyn til kravene til startkapital i artikkel 7 skal medlemsstatene kreve at betalingsinstitusjonene, med unntak av dem 

som bare yter tjenestene nevnt i vedlegg I nr. 7 og/eller 8, til enhver tid har en ansvarlig kapital beregnet etter en av følgende tre 

metoder, som fastsatt av vedkommende myndigheter i samsvar med nasjonal rett: 

Metode A 

Betalingsinstitusjonens ansvarlige kapital skal tilsvare minst 10 % av det foregående års faste kostnader. Vedkommende 

myndigheter kan tilpasse dette krav ved vesentlige endringer i en betalingsinstitusjons virksomhet i forhold til det foregående år. 

Dersom en betalingsinstitusjon har utøvd sin virksomhet i mindre enn ett år på beregningstidspunktet, skal kravet være at 

betalingsinstitusjonens ansvarlige kapital skal tilsvare minst 10 % av de tilsvarende faste kostnadene som inngår i forretnings-

planen, med mindre vedkommende myndigheter krever en justering av planen. 

Metode B 

Betalingsinstitusjonens ansvarlige kapital skal tilsvare minst summen av følgende poster multiplisert med skaleringsfaktor k 

definert i nr. 2, der betalingsvolum (BV) utgjør en tolvdel av det samlede beløp for de betalingstransaksjonene som betalings-

institusjonen har gjennomført i det foregående år: 

a)  4,0 % av den del av BV som ikke overstiger 5 millioner euro, 

pluss 

b)  2,5 % av den del av BV som overstiger 5 millioner euro, men ikke 10 millioner euro, 

pluss 

c)  1 % av den del av BV som overstiger 10 millioner euro, men ikke 100 millioner euro, 

pluss  
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d)  0,5 % av den del av BV som overstiger 100 millioner euro, men ikke 250 millioner euro, 

pluss 

e)  0,25 % av den del av BV som overstiger 250 millioner euro. 

Metode C 

Betalingsinstitusjonens ansvarlige kapital skal tilsvare minst den relevante indikator definert i bokstav a) multiplisert med 

multiplikasjonsfaktoren definert i bokstav b) og skaleringsfaktor k definert i nr. 2. 

a)  Relevant indikator er summen av 

i)  renteinntekter, 

ii)  rentekostnader, 

iii)  mottatt provisjon og mottatte honorarer, og 

iv)  andre driftsinntekter. 

 Hver post skal medregnes i summen med positivt eller negativt fortegn. Inntekter fra ekstraordinære eller uregelmessige 

poster skal ikke benyttes ved beregning av relevant indikator. Utgifter til utkontraktering av tjenester som utføres av 

tredjeparter, kan redusere den relevante indikator dersom utgiftene påføres av et foretak som er underlagt tilsyn i henhold til 

dette direktiv. Relevant indikator skal beregnes på grunnlag av tolvmånedersobservasjonen ved avslutningen av foregående 

regnskapsår. Relevant indikator skal beregnes for foregående regnskapsår. Ansvarlig kapital som er beregnet etter metode 

C, skal likevel ikke utgjøre mindre enn 80 % av gjennomsnittet av de tre foregående regnskapsårene for den relevante 

indikator. Når reviderte tall ikke er tilgjengelige, kan estimater benyttes. 

b)  Multiplikasjonsfaktoren skal være 

i)  10 % av den del av den relevante indikator som ikke overstiger 2,5 millioner euro, 

ii)  8 % av den del av den relevante indikator som overstiger 2,5 millioner euro, men ikke 5 millioner euro, 

iii)  6 % av den del av den relevante indikator som overstiger 5 millioner euro, men ikke 25 millioner euro, 

iv)  3 % av den del av den relevante indikator som overstiger 25 millioner euro, men ikke 50 millioner euro, 

v)  1,5 % over 50 millioner euro. 

2.  Den skaleringsfaktor k som skal benyttes i metode B og C, skal være 

a)  0,5 dersom betalingsinstitusjonen bare yter betalingstjenesten nevnt i vedlegg I nr. 6, 

b)  1 dersom betalingsinstitusjonen yter en av betalingstjenestene nevnt i vedlegg I nr. 1–5.  



Nr. 7/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

3.  Vedkommende myndigheter kan, på grunnlag av en vurdering av betalingsinstitusjonens risikostyringsprosesser, tapsrisiko-

database og internkontrollordninger, kreve at betalingsinstitusjonen har en ansvarlig kapital som er opptil 20 % større enn det beløp 

som ville blitt resultatet ved anvendelse av metoden valgt i samsvar med nr. 1, eller tillate at betalingsinstitusjonens ansvarlige 

kapital er opptil 20 % mindre enn det beløp som ville blitt resultatet ved anvendelse av metoden valgt i samsvar med nr. 1. 

Artikkel 10 

Krav til sikring av midler 

1.  Medlemsstatene eller vedkommende myndigheter skal kreve at en betalingsinstitusjon som yter betalingstjenester som nevnt i 

vedlegg I nr. 1–6, skal sikre alle midler som er mottatt fra betalingstjenestebrukere eller gjennom en annen betalingstjenesteyter for 

å gjennomføre betalingstransaksjoner, på en av følgende måter: 

a)  Midlene skal ikke på noe tidspunkt blandes sammen med midlene til andre fysiske eller juridiske personer enn betalingstje-

nestebrukerne som midlene innehas for, og skal, dersom midlene fortsatt innehas av betalingsinstitusjonen, men ennå ikke er 

overlevert til betalingsmottakeren eller overført til en annen betalingstjenesteyter innen slutten av den virkedag som følger etter 

den dag midlene ble mottatt, settes inn på en særskilt konto i en kredittinstitusjon eller investeres i sikre, likvide eiendeler med 

lav risiko som fastsatt av vedkommende myndigheter i hjemstaten, og skal i samsvar med nasjonal rett og i betalingstjeneste-

brukernes interesse vernes mot krav fra betalingsinstitusjonens øvrige kreditorer, særlig i tilfelle av insolvens. 

b)  Midlene skal omfattes av en forsikringspolise eller en annen tilsvarende garanti fra et forsikringsselskap eller en kreditt-

institusjon som ikke tilhører samme konsern som betalingsinstitusjonen selv, for et beløp som tilsvarer det beløp som ville blitt 

holdt atskilt i mangel av nevnte forsikringspolise eller en annen tilsvarende garanti, og som skal utbetales dersom betalings-

institusjonen ikke er i stand til å oppfylle sine finansielle forpliktelser. 

2.  Dersom en betalingsinstitusjon er pålagt å sikre midler i henhold til nr. 1 og en del av disse midlene skal benyttes til 

framtidige betalingstransaksjoner og det resterende beløpet skal benyttes til andre tjenester enn betalingstjenester, skal den 

delen av midlene som skal benyttes til framtidige betalingstransaksjoner, også omfattes av kravene i nr. 1. Dersom denne delen 

varierer i størrelse eller ikke er kjent på forhånd, skal medlemsstatene tillate at betalingsinstitusjoner anvender dette nummer på 

grunnlag av en representativ del som antas å skulle benyttes til betalingstjenester, forutsatt at en slik representativ del med 

rimelighet kan anslås på grunnlag av historiske opplysninger og godtgjøres overfor vedkommende myndigheter. 

Artikkel 11 

Tildeling av tillatelse 

1.  Medlemsstatene skal kreve at andre foretak enn dem som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a), b) c), e) og f), og andre enn 

fysiske eller juridiske personer som omfattes av et unntak i henhold til artikkel 32 eller 33, som har til hensikt å yte betalings-

tjenester, skal ha tillatelse som betalingsinstitusjon før de begynner å yte betalingstjenester. Tillatelse skal gis bare til en juridisk 

person som er etablert i en medlemsstat. 

2.  Vedkommende myndigheter skal gi tillatelse dersom de opplysninger og den dokumentasjon som er vedlagt søknaden, 

oppfyller alle kravene fastsatt i artikkel 5, og dersom vedkommende myndigheter, etter å ha gjennomgått søknaden, kommer 

fram til en samlet positiv vurdering. Før en tillatelse gis, kan vedkommende myndigheter eventuelt rådføre seg med den 

nasjonale sentralbanken eller andre relevante offentlige myndigheter. 

3.  En betalingsinstitusjon som i henhold til nasjonal rett i sin hjemstat er pålagt å ha et forretningskontor, skal ha sitt 

hovedkontor i samme medlemsstat som forretningskontoret og yte minst en del av sine betalingstjenester der. 

4.  Vedkommende myndigheter skal gi tillatelse bare dersom vedkommende betalingsinstitusjon, idet det tas hensyn til behovet 

for å sikre en sunn og forsvarlig ledelse av en betalingsinstitusjon, har solide systemer for foretaksstyring for sin betalingstjeneste-

virksomhet, noe som omfatter en klar organisasjonsstruktur med veldefinert, gjennomsiktig og konsekvent ansvarsfordeling, 
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effektive framgangsmåter for å identifisere, håndtere, overvåke og rapportere risiko som betalingsinstitusjonen er eller kan bli utsatt 

for, og tilfredsstillende internkontrollordninger, herunder god administrasjons- og regnskapspraksis; disse systemene, fram-

gangsmåtene og ordningene skal være fyllestgjørende og stå i forhold til arten av, størrelsen på og kompleksiteten til de 

betalingstjenester som ytes av betalingsinstitusjonen. 

5.  Dersom en betalingsinstitusjon yter noen av betalingstjenestene nevnt i vedlegg I nr. 1–7 og samtidig driver andre typer 

forretningsvirksomhet, kan vedkommende myndigheter kreve at det opprettes et særskilt foretak for betalingstjenestevirksomheten, 

dersom de deler av betalingsinstitusjonens virksomhet som ikke er betalingstjenester, svekker eller vil kunne svekke enten 

betalingsinstitusjonens økonomiske soliditet eller vedkommende myndigheters evne til å overvåke at betalingsinstitusjonen 

oppfyller alle sine forpliktelser i henhold til dette direktiv. 

6.  Vedkommende myndigheter skal nekte å gi tillatelse dersom de av hensyn til behovet for å sikre en sunn og forsvarlig 

ledelse av en betalingsinstitusjon ikke er overbevist om at aksjeeierne eller deltakerne som har kvalifiserende eierandeler, er 

egnet. 

7.  Dersom det foreligger nære forbindelser som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 38 i forordning (EU) nr. 575/2013 mellom 

betalingsinstitusjonen og andre fysiske eller juridiske personer, skal vedkommende myndigheter gi tillatelse bare dersom disse 

forbindelsene ikke hindrer dem i å utføre tilsynsoppgavene på en forsvarlig måte. 

8.  Vedkommende myndigheter skal gi tillatelse bare dersom en tredjestats lover og forskrifter som gjelder for en eller flere 

fysiske eller juridiske personer som betalingsinstitusjonen har nære forbindelser til, eller vanskeligheter ved håndheving av 

nevnte lover og forskrifter, ikke hindrer dem i å utføre tilsynsoppgavene på en forsvarlig måte. 

9.  Tillatelsen skal være gyldig i alle medlemsstater og gjøre det mulig for vedkommende betalingsinstitusjon å yte betalings-

tjenester som er omfattet av tillatelsen, i hele Unionen i henhold til adgangen til å yte tjenester eller etableringsadgangen. 

Artikkel 12 

Underretning om beslutning 

Innen tre måneder etter mottak av en søknad eller, dersom søknaden er ufullstendig, av alle opplysninger som er nødvendige for 

å treffe beslutningen, skal vedkommende myndigheter underrette søkeren om tillatelsen er gitt eller avslått. Ved et eventuelt 

avslag skal vedkommende myndighet begrunne sitt svar. 

Artikkel 13 

Tilbakekalling av tillatelse 

1.  Vedkommende myndigheter kan tilbakekalle en tillatelse utstedt til en betalingsinstitusjon bare dersom institusjonen 

a)  ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder, uttrykkelig gir avkall på tillatelsen eller ikke har utøvd virksomhet på mer 

enn seks måneder, med mindre den berørte medlemsstat har fastsatt at tillatelsen bortfaller i slike tilfeller, 

b)  har fått tillatelsen på grunnlag av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter, 

c)  ikke lenger oppfyller vilkårene for å få tillatelse eller unnlater å underrette vedkommende myndighet om vesentlige 

endringer i denne forbindelse, 

d)  ville utgjøre en trussel mot betalingssystemets stabilitet eller tilliten til det dersom den fortsatte sin betalingstjeneste-

virksomhet, eller  



Nr. 7/256 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

e)  omfattes av et av de andre tilfellene der nasjonal rett fastsetter tilbakekalling av tillatelsen. 

2.  Vedkommende myndighet skal begrunne enhver tilbakekalling av en tillatelse og underrette de berørte parter om dette. 

3.  Vedkommende myndighet skal offentliggjøre tilbakekallingen av tillatelsen, herunder i registrene nevnt i artikkel 14 

og 15. 

Artikkel 14 

Registrering i hjemstaten 

1.  Medlemsstatene skal opprette et offentlig register der følgende skal innføres: 

a)  Betalingsinstitusjoner med tillatelse og deres agenter. 

b)  Fysiske og juridiske personer som omfattes av et unntak i henhold til artikkel 32 eller 33, og deres agenter. 

c)  Institusjonene nevnt i artikkel 2 nr. 5 som i henhold til nasjonal rett har anledning til å yte betalingstjenester. 

Filialer av betalingsinstitusjoner skal føres inn i registeret i hjemstaten dersom disse filialene yter tjenester i en annen 

medlemsstat enn hjemstaten. 

2.  Det offentlige registeret skal inneholde opplysninger om de betalingstjenester som betalingsinstitusjonen har tillatelse til å 

yte, eller som den fysiske eller juridiske person er registrert for. Betalingsinstitusjoner med tillatelse skal være oppført i 

registeret atskilt fra fysiske og juridiske personer som omfattes av et unntak i henhold til artikkel 32 eller 33. Registeret skal 

være offentlig tilgjengelig, også på internett, og oppdateres uten opphold. 

3.  Vedkommende myndigheter skal innføre i det offentlige registeret enhver tilbakekalling av tillatelse og enhver tilbakekalling 

av unntak i henhold til artikkel 32 eller 33. 

4.  Vedkommende myndigheter skal underrette EBA om grunnene for enhver tilbakekalling av tillatelse og enhver tilbake-

kalling av unntak i henhold til artikkel 32 eller 33. 

Artikkel 15 

EBAs register 

1.  EBA skal utvikle, drive og vedlikeholde et elektronisk sentralt register som inneholder de opplysningene som er gitt av 

vedkommende myndigheter i samsvar med nr. 2. EBA skal ha ansvar for at de framlagte opplysningene er korrekte. 

EBA skal gjøre registeret offentlig tilgjengelig på sitt nettsted og sørge for at opplysningene vederlagsfritt er lett tilgjengelige 

og lett søkbare. 

2.  Vedkommende myndigheter skal uten opphold underrette EBA om opplysningene som legges inn i deres offentlige 

registre som nevnt i artikkel 14, på ett av språkene som er vanlige innen finans. 

3.  Vedkommende myndigheter skal være ansvarlig for at opplysningene angitt i nr. 2 er korrekte, og for å holde disse 

opplysningene oppdatert.  
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4.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som fastsetter tekniske krav til utvikling, drift og vedlikehold 

av det elektroniske sentrale registeret og for tilgang til opplysninger i registeret. De tekniske kravene skal sikre at bare 

vedkommende myndighet og EBA kan foreta endringer i opplysningene. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 13. januar 2018. 

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. 

5.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for detaljene og strukturen i opplysningene som skal gis i 

henhold til nr. 1, herunder det felles format og malen som skal brukes ved framlegging av disse opplysningene. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 13. juli 2017. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 16 

Opprettholdelse av tillatelse 

Når det skjer endringer som påvirker korrektheten til de opplysninger og den dokumentasjon som er gitt i samsvar med artikkel 5, 

skal betalingsinstitusjonen uten unødig opphold underrette vedkommende myndigheter i institusjonens hjemstat om dette. 

Artikkel 17 

Regnskaper og lovfestet revisjon 

1.  Direktiv 86/635/EØF og 2013/34/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(1) får tilsvarende 

anvendelse på betalingsinstitusjoner. 

2.  Med mindre de er unntatt i henhold til direktiv 2013/34/EU og, der det er relevant, direktiv 86/635/EØF, skal betalings-

institusjonenes årsregnskaper og konsoliderte regnskaper revideres av revisorer som foretar lovfestet revisjon, eller av revisjons-

selskaper i henhold til direktiv 2006/43/EF. 

3.  For tilsynsformål skal medlemsstatene kreve at betalingsinstitusjoner gir atskilte regnskapsopplysninger om betalingstjenester 

og om virksomhet som er nevnt i artikkel 18 nr. 1, som det skal utarbeides en revisjonsberetning for. Denne revisjonsberetningen 

skal, der det er relevant, utarbeides av revisorene som foretar lovfestet revisjon, eller av et revisjonsselskap. 

4.  Når det gjelder betalingstjenestevirksomhet, får forpliktelsene fastsatt i artikkel 63 i direktiv 2013/36/EU tilsvarende 

anvendelse på betalingsinstitusjonenes revisorer som foretar lovfestet revisjon, eller på revisjonsselskaper. 

Artikkel 18 

Virksomhet 

1.  Bortsett fra å yte betalingstjenester skal betalingsinstitusjoner ha rett til å utøve følgende virksomhet: 

a)  Yting av driftstjenester og nært tilknyttede tilleggstjenester som f.eks. sikring av at betalingstransaksjoner blir gjennomført, 

valutaveksling, oppbevaringsvirksomhet samt lagring og behandling av opplysninger.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 
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b)  Drift av betalingssystemer uten at det berører artikkel 35. 

c)  Annen forretningsvirksomhet enn yting av betalingstjenester, idet det tas hensyn til gjeldende unionsregelverk og nasjonal 

rett. 

2.  Når betalingsinstitusjoner yter en eller flere betalingstjenester, kan de bare ha betalingskontoer som utelukkende brukes til 

betalingstransaksjoner. 

3.  Midler som betalingsinstitusjoner mottar fra betalingstjenestebrukere for å yte betalingstjenester, skal ikke betraktes som 

innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler i henhold til artikkel 9 i direktiv 2013/36/EU, eller som elektroniske penger 

i henhold til artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2009/110/EF. 

4.  Betalingsinstitusjoner kan bare yte kreditt i forbindelse med betalingstjenester som nevnt i vedlegg I nr. 4 eller 5 dersom 

alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Kreditten skal være en tilleggstjeneste og utelukkende ytes i forbindelse med gjennomføringen av en betalingstransaksjon. 

b)  Uten at det berører de nasjonale regler som gjelder for yting av kreditt med kredittkort, skal den kreditt som ytes i 

forbindelse med en betaling og gjennomføres i samsvar med artikkel 11 nr. 9 og artikkel 28, betales tilbake innen en kort 

periode som ikke i noe tilfelle skal overstige tolv måneder. 

c)  Slik kreditt skal ikke ytes av midler som er mottatt eller innehas for å gjennomføre en betalingstransaksjon. 

d)  Betalingsinstitusjonens ansvarlige kapital skal til enhver tid og etter tilsynsmyndighetenes oppfatning stå i et passende 

forhold til det samlede kredittbeløp som ytes. 

5.  Betalingsinstitusjoner skal ikke drive virksomhet som består i å ta imot innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige 

midler i henhold til artikkel 9 i direktiv 2013/36/EU. 

6.  Dette direktiv berører ikke direktiv 2008/48/EF, andre relevante bestemmelser i unionsretten eller nasjonale tiltak med 

hensyn til vilkår for å yte kreditt til forbrukere, som ikke er harmonisert ved dette direktiv, og som er i samsvar med 

unionsretten. 

Avsni t t  2  

Andre krav  

Artikkel 19 

Bruk av agenter, filialer eller foretak som virksomhet er utkontraktert til 

1.  Når en betalingsinstitusjon har til hensikt å yte betalingstjenester gjennom en agent, skal institusjonen underrette 

vedkommende myndigheter i sin hjemstat om følgende: 

a)  Agentens navn og adresse. 

b)  En beskrivelse av internkontrollordningene som agenten vil benytte for å oppfylle forpliktelsene med hensyn til hvitvasking 

av penger og finansiering av terrorisme i henhold til direktiv (EU) 2015/849, som skal oppdateres uten opphold i tilfelle av 

vesentlige endringer i opplysningene som ble oversendt i den opprinnelige meldingen. 

c)  Identiteten til medlemmer av ledelsen og personer med ansvar for håndteringen av agenten som skal brukes til å yte 

betalingstjenester, og for andre agenter enn betalingstjenesteytere, dokumentasjon på at de er egnet. 

d)  De av betalingsinstitusjonens betalingstjenester som agenten har fullmakt til å tilby.  



30.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 7/259 

 

e)  Dersom det er relevant, agentens entydige identifikasjonskode eller -nummer. 

2.  Innen to måneder etter mottak av opplysningene nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndighet i hjemstaten underrette 

betalingsinstitusjonen om agenten er innført i registeret omhandlet i artikkel 14. Etter innføring i registeret kan agenten begynne 

å yte betalingstjenester. 

3.  Før agenten oppføres i registeret, skal vedkommende myndigheter, dersom de anser at de mottatte opplysningene ikke er 

korrekte, treffe ytterligere tiltak for å kontrollere opplysningene. 

4.  Dersom vedkommende myndigheter, etter å ha truffet tiltak for å kontrollere opplysningene, ikke er overbevist om at 

opplysningene mottatt i henhold til nr. 1 er korrekte, skal de avslå å oppføre agenten i registeret omhandlet i artikkel 14 og uten 

unødig opphold underrette betalingsinstitusjonen om dette. 

5.  Dersom betalingsinstitusjonen ønsker å yte betalingstjenester i en annen medlemsstat ved å bruke en agent eller opprette 

en filial, skal den følge framgangsmåtene fastsatt i artikkel 28. 

6.  Når en betalingsinstitusjon har til hensikt å utkontraktere driftsfunksjoner for sine betalingstjenester, skal den underrette 

vedkommende myndigheter i hjemstaten om dette. 

Utkontraktering av viktige driftsfunksjoner, herunder IT-systemer, kan ikke skje på en slik måte at det vesentlig forringer 

kvaliteten på betalingsinstitusjonens internkontroll og vedkommende myndigheters mulighet til å overvåke og spore om 

betalingsinstitusjonen oppfyller alle sine forpliktelser i henhold til dette direktiv. 

Med hensyn til annet ledd skal en driftsfunksjon anses som viktig dersom en mangel eller feil i utførelsen av den i vesentlig 

grad vil forringe en betalingsinstitusjons evne til fortsatt å oppfylle kravene i tillatelsen i henhold til denne avdeling eller andre 

forpliktelser i henhold til dette direktiv, skade dens finansielle inntjening eller svekke dens betalingstjenesters soliditet eller 

kontinuitet. Medlemsstatene skal sikre at dersom betalingsinstitusjoner utkontrakterer viktige driftsfunksjoner, skal de oppfylle 

følgende vilkår: 

a)  Utkontrakteringen skal ikke føre til at den øverste ledelsen delegerer sitt ansvar. 

b)  Betalingsinstitusjonens forhold til og forpliktelser overfor sine betalingstjenestebrukere i henhold til dette direktiv skal ikke 

endres. 

c)  Vilkårene som betalingsinstitusjonen skal oppfylle for å få tillatelse og beholde den i samsvar med denne avdeling, skal 

ikke undergraves. 

d)  Ingen av de andre vilkårene som lå til grunn for betalingsinstitusjonens tillatelse, skal fjernes eller endres. 

7.  Betalingsinstitusjonene skal sikre at agenter eller filialer som opptrer på deres vegne, underretter betalingstjenestebrukerne 

om dette. 

8.  Betalingsinstitusjonene skal uten unødig opphold underrette vedkommende myndigheter i sin hjemstat om enhver endring 

med hensyn til bruk av foretak som virksomhet er utkontraktert til, og, i samsvar med framgangsmåten fastsatt i nr. 2, 3 og 4, 

agenter, herunder ytterligere agenter.  
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Artikkel 20 

Erstatningsansvar 

1.  Medlemsstatene skal sikre at dersom betalingsinstitusjoner lar tredjeparter utføre driftsfunksjoner, skal de treffe rimelige 

tiltak for å sikre at kravene i dette direktiv blir overholdt. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at betalingsinstitusjoner skal ha fullt ansvar for alle handlinger som foretas av deres ansatte 

eller av agenter, filialer eller foretak som virksomhet er utkontraktert til. 

Artikkel 21 

Oppbevaring av dokumentasjon 

Medlemsstatene skal kreve at betalingsinstitusjoner oppbevarer all relevant dokumentasjon i henhold til denne avdeling i minst 

fem år, uten at det berører direktiv (EU) 2015/849 eller annen relevant unionsrett. 

Avsni t t  3  

Vedko mmende  my ndig heter og  t i l sy n  

Artikkel 22 

Utpeking av vedkommende myndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke til vedkommende myndigheter med ansvar for å gi tillatelse til og føre tilsyn med betalings-

institusjoner, som skal utføre de oppgaver som er fastsatt i henhold til denne avdeling, enten offentlige myndigheter eller slike 

organer som er anerkjent i nasjonal rett eller av offentlige myndigheter, og som i henhold til nasjonal rett uttrykkelig har fullmakt 

til dette, herunder nasjonale sentralbanker. 

Vedkommende myndigheter skal garantere sin uavhengighet av økonomiske organer og unngå interessekonflikter. Uten at det 

berører første ledd, skal betalingsinstitusjoner, kredittinstitusjoner, e-pengeforetak eller postgirokontorer ikke kunne utpekes til 

vedkommende myndigheter. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om dette. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter som er utpekt i henhold til nr. 1, har alle nødvendige fullmakter 

til å utføre sine oppgaver. 

3.  Medlemsstater som på sitt territorium har flere enn én vedkommende myndighet for spørsmål som omfattes av denne 

avdeling, skal påse at disse myndighetene samarbeider tett, slik at de kan utføre sine respektive oppgaver på en effektiv måte. 

Det samme gjelder dersom vedkommende myndigheter for spørsmål som omfattes av denne avdeling, ikke er vedkommende 

myndigheter med ansvar for tilsyn med kredittinstitusjoner. 

4.  Ansvaret for de oppgaver som vedkommende myndigheter utpekt i henhold til nr. 1 skal utføre, ligger hos vedkommende 

myndigheter i hjemstaten. 

5.  Nr. 1 skal ikke innebære at vedkommende myndigheter skal føre tilsyn med andre deler av betalingsinstitusjoners 

forretningsvirksomhet enn yting av betalingstjenester og virksomhet nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav a). 

Artikkel 23 

Tilsyn 

1.  Medlemsstatene skal sikre at de kontroller som vedkommende myndigheter gjennomfører for å kontrollere fortsatt 

overholdelse av bestemmelsene i denne avdeling, er forholdsmessige, tilstrekkelige og avpasset etter de risikoene som 

betalingsinstitusjoner er utsatt for.  
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For å kontrollere at denne avdeling blir overholdt, skal vedkommende myndigheter særlig kunne treffe følgende tiltak: 

a)  Kreve at betalingsinstitusjonen legger fram alle opplysninger som er nødvendige for å overvåke overholdelsen, med 

angivelse av formålet med anmodningen, der det er relevant, og fristen for å framlegge opplysningene. 

b)  Utføre kontroller på stedet hos betalingsinstitusjonen, hos alle agenter eller filialer som yter betalingstjenester på 

betalingsinstitusjonens ansvar, eller hos alle foretak det er utkontraktert virksomhet til. 

c)  Vedta anbefalinger, retningslinjer og eventuelt bindende administrativ bestemmelser 

d)  Utsette eller tilbakekalle en tillatelse i henhold til artikkel 13. 

2.  Uten at det berører framgangsmåtene for tilbakekalling av tillatelser og strafferettslige bestemmelser, skal medlemsstatene 

fastsette at deres respektive vedkommende myndigheter overfor betalingsinstitusjoner eller dem som faktisk kontrollerer 

virksomheten til betalingsinstitusjoner som overtrer lover eller forskrifter for tilsyn med eller utøvelse av sin betalings-

tjenestevirksomhet, kan vedta eller ilegge sanksjoner eller treffe tiltak særlig med det formål å bringe slike lovbrudd eller årsakene 

til dem til opphør. 

3.  Uten hensyn til kravene i artikkel 7, artikkel 8 nr. 1 og 2 og artikkel 9 skal medlemsstatene påse at vedkommende 

myndigheter har rett til å treffe de tiltak som er beskrevet i nr. 1 i denne artikkel, for å sikre tilstrekkelig kapital til 

betalingstjenester, særlig dersom den del av betalingsinstitusjonens virksomhet som ikke er betalingstjenester, svekker eller kan 

svekke betalingsinstitusjonens finansielle soliditet. 

Artikkel 24 

Taushetsplikt 

1.  Medlemsstatene skal påse at alle personer som arbeider eller har arbeidet for vedkommende myndigheter, samt 

sakkyndige som opptrer på vegne av vedkommende myndigheter, skal være underlagt taushetsplikt, med forbehold for saker 

som omfattes av strafferetten. 

2.  I forbindelse med utveksling av opplysninger i samsvar med artikkel 26 skal taushetsplikten anvendes strengt for å sikre 

vern av enkeltpersoners og virksomheters rettigheter. 

3.  Medlemsstatene kan ved anvendelse av denne artikkel ta tilsvarende hensyn til artikkel 53–61 i direktiv 2013/36/EU. 

Artikkel 25 

Klageadgang 

1.  Medlemsstatene skal påse at beslutninger truffet av vedkommende myndigheter med hensyn til en betalingsinstitusjon i 

henhold til lover og forskrifter vedtatt i samsvar med dette direktiv, kan bringes inn for en domstol. 

2.  Nr. 1 får også anvendelse dersom det unnlates å treffe beslutning. 

Artikkel 26 

Utveksling av opplysninger 

1.  Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal samarbeide med hverandre og, der det er relevant, med ESB og 

medlemsstatenes nasjonale sentralbanker, EBA og andre relevante vedkommende myndigheter utpekt i henhold til unionsrett 

og nasjonal rett som får anvendelse på betalingstjenesteytere.  
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2.  Medlemsstatene skal i tillegg tillate utveksling av opplysninger mellom sine egne vedkommende myndigheter og 

a)  vedkommende myndigheter i andre medlemsstater med ansvar for å gi tillatelse til og føre tilsyn med betalingsinstitusjoner, 

b)  ESB og medlemsstatenes nasjonale sentralbanker i deres egenskap av monetære myndigheter og tilsynsmyndigheter og, der 

det er relevant, andre offentlige myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med betalings- og oppgjørssystemer, 

c)  andre relevante myndigheter utpekt i henhold til dette direktiv, direktiv (EU) 2015/849 og annen unionsrett som får 

anvendelse på betalingstjenesteytere, for eksempel lovgivning om hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 

d)  EBA, i samsvar med dens plikt til å bidra til at tilsynsordningene nevnt i artikkel 1 nr. 5 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 1093/2010 virker på en ensartet og sammenhengende måte. 

Artikkel 27 

Løsning av tvister mellom vedkommende myndigheter i forskjellige medlemsstater 

1.  Dersom en vedkommende myndighet i en medlemsstat anser at samarbeidet over landegrensene med vedkommende 

myndigheter i en medlemsstat i en bestemt sak som nevnt i artikkel 26, 28, 29, 30 eller 31 i dette direktiv ikke er i samsvar med 

de relevante vilkårene fastsatt i disse bestemmelsene, kan den henvise saken til EBA og anmode om bistand i samsvar med 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

2.  I tilfeller der EBA har blitt anmodet om å bistå i henhold til nr. 1 i denne artikkel, skal den uten unødig opphold treffe en 

beslutning i henhold til artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1093/2010. EBA kan også på eget initiativ i samsvar med artikkel 

19 nr. 1 annet ledd i nevnte forordning bistå vedkommende myndigheter med å komme til enighet. Uansett skal berørte 

vedkommende myndigheter utsette sin beslutning til tvisten er løst i henhold til artikkel 19 i nevnte forordning. 

Artikkel 28 

Søknad om å utøve etableringsretten og adgangen til å yte tjenester 

1.  En betalingsinstitusjon med tillatelse som for første gang ønsker å yte betalingstjenester i en annen medlemsstat enn 

hjemstaten i henhold til etableringsretten eller adgangen til å yte tjenester, skal oversende følgende opplysninger til 

vedkommende myndigheter i sin hjemstat: 

a)  Betalingsinstitusjonens navn, adresse og eventuelt tillatelsesnummer. 

b)  I hvilke medlemsstater foretaket har til hensikt å utøve virksomhet. 

c)  Betalingstjenestene som skal ytes. 

d)  Dersom betalingsinstitusjonen har til hensikt å benytte en agent, opplysningene nevnt i artikkel 19 nr. 1. 

e)  Dersom betalingsinstitusjonen har til hensikt å benytte en filial, opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b) og e) med 

hensyn til betalingstjenestevirksomheten i vertsstaten, en beskrivelse av filialens organisasjonsstruktur og identiteten til de 

ansvarlige for ledelsen av filialen. 

Dersom betalingsinstitusjonen har til hensikt å utkontraktere driftsfunksjoner for sine betalingstjenester til andre foretak i 

vertsstaten, skal den underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten om dette.  
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2.  Innen én måned etter å ha mottatt alle opplysningene nevnt i nr. 1, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten oversende 

dem til vedkommende myndigheter i vertsstaten. 

Innen én måned etter å ha mottatt disse opplysningene fra vedkommende myndigheter i hjemstaten, skal vedkommende 

myndigheter i vertsstaten vurdere disse opplysningene og gi vedkommende myndigheter i hjemstaten relevante opplysninger 

om betalingsinstitusjonens planlagte yting av betalingstjenester innenfor rammen av etableringsadgangen eller adgangen til å 

yte tjenester. Vedkommende myndigheter i vertsstaten skal særlig underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten om 

eventuelle rimelige grunner til bekymring i forbindelse med den planlagte bruken av en agent eller opprettelsen av en filial når 

det gjelder hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme i henhold til direktiv (EU) 2015/849. 

Dersom vedkommende myndigheter i hjemstaten ikke er enig i vurderingen fra vedkommende myndigheter i vertsstaten, skal 

de gi sistnevnte en begrunnelse for sin beslutning. 

Dersom vurderingen fra vedkommende myndigheter i hjemstaten, særlig i lys av opplysningene mottatt fra vedkommende 

myndigheter i vertsstaten, ikke er positiv, skal vedkommende myndighet i hjemstaten avslå å registrere agenten eller filialen 

eller tilbakekalle registreringen dersom den allerede er gjennomført. 

3.  Innen tre måneder etter å ha mottatt opplysningene nevnt i nr. 1, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten underrette 

vedkommende myndigheter i vertsstaten og betalingsinstitusjonen om sin beslutning. 

Etter innføring i registeret nevnt i artikkel 14 kan agenten eller filialen begynne å utøve sin virksomhet i den aktuelle 

vertsstaten. 

Betalingsinstitusjonen skal underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten om fra hvilken dato den begynner å utøve sin 

virksomhet gjennom agenten eller filialen i den aktuelle vertsstaten. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal underrette 

vedkommende myndigheter i vertsstaten om dette. 

4.  Betalingsinstitusjonen skal uten unødig opphold underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten om alle relevante 

endringer med hensyn til opplysningene som er oversendt i samsvar med nr. 1, herunder ytterligere agenter, filialer eller foretak 

som virksomhet er utkontraktert til i de vertsstatene der den driver virksomhet. Framgangsmåten fastsatt i nr. 2 og 3 får 

anvendelse. 

5.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med nærmere opplysninger om rammen for samarbeid og 

utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i hjemstaten og i vertsstaten i samsvar med denne artikkel. 

Disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder skal angi metoden, midler og nærmere bestemmelser for samarbeidet ved 

underretning om betalingsinstitusjoner som driver virksomhet over landegrensene, og særlig omfanget og behandlingen av 

opplysningene som skal framlegges, herunder en felles terminologi og standardiserte meldingsmaler for å sikre en ensartet og 

effektiv meldingsprosess. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 13. januar 2018. 

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 29 

Tilsyn med betalingsinstitusjoner som utøver etableringsretten og adgangen til å yte tjenester 

1.  For å kunne utføre de kontroller og treffe de nødvendige tiltak som er fastsatt i denne avdeling og i bestemmelsene i 

nasjonal rett som innarbeider avdeling III og IV, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten, i samsvar med artikkel 100 nr. 4 

og med hensyn til agenten eller filialen til en betalingsinstitusjon som ligger på en annen medlemsstats territorium, samarbeide 

med vedkommende myndigheter i vertsstaten.  
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Innenfor rammen av samarbeidet i samsvar med første ledd skal vedkommende myndigheter i hjemstaten underrette 

vedkommende myndigheter i vertsstaten dersom de har til hensikt å utføre en kontroll på stedet på vertsstatens territorium. 

Vedkommende myndigheter i hjemstaten kan imidlertid delegere oppgaven med å utføre kontroll på stedet av den berørte 

institusjon til vedkommende myndigheter i vertsstaten. 

2.  Vedkommende myndigheter i vertsstatene kan kreve at alle betalingsinstitusjoner som har agenter eller filialer på deres 

territorium, regelmessig avlegger rapport om virksomhet de utøver på deres territorium. 

Slike rapporter skal kreves for opplysnings- eller statistikkformål og, i den utstrekning agentene og filialene driver betalings-

tjenestevirksomheten i henhold til etableringsretten, for å kontrollere overholdelsen av bestemmelsene i nasjonal rett som 

innarbeider avdeling III og IV. Slike agenter og filialer skal være underlagt krav om taushetsplikt som minst tilsvarer dem som 

er omhandlet i artikkel 24. 

3.  Vedkommende myndigheter skal gi hverandre alle viktige og/eller relevante opplysninger, særlig når det gjelder overtredelser 

eller mistanke om overtredelser begått av en agent eller en filial, og om overtredelsen har funnet sted innenfor rammen av utøvelsen 

av adgangen til å yte tjenester. I den forbindelse skal vedkommende myndigheter på anmodning oversende alle relevante 

opplysninger og på eget initiativ oversende alle vesentlige opplysninger, herunder om hvorvidt betalingsinstitusjonen oppfyller 

vilkårene i artikkel 11 nr. 3. 

4.  Medlemsstatene kan kreve at betalingsinstitusjoner som driver virksomhet på deres territorium via agenter etter reglene 

om etableringsrett, og der hovedkontoret ligger i en annen medlemsstat, utpeker et sentralt kontaktpunkt på deres territorium for 

å sikre tilstrekkelig kommunikasjon og rapportering av opplysninger om overholdelsen av avdeling III og IV, uten at dette 

berører eventuelle bestemmelser om bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og for å legge til rette 

for at vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten kan føre tilsyn, herunder ved å gi vedkommende myndigheter 

dokumenter og informasjon når de anmoder om det. 

5.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi kriteriene som skal anvendes ved fastsettelse, i 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet, av de omstendigheter der det er hensiktsmessig å utpeke et sentralt kontaktpunkt i 

samsvar med nr. 4, og hvilke funksjoner disse kontaktpunktene skal ha. 

Disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder skal særlig ta hensyn til 

a)  samlet volum og verdi av transaksjonene betalingsinstitusjonen har utført i vertsstatene, 

b)  typen betalingstjenester som ytes, og 

c)  samlet antall agenter som er etablert i vertsstaten. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 13. januar 2017. 

6.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med nærmere opplysninger om rammen for samarbeid og 

utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i hjemstaten og i vertsstaten i samsvar med denne avdeling og 

for kontroll med overholdelsen av bestemmelsene i nasjonal rett som innarbeider avdeling III og IV. Utkastene til tekniske 

reguleringsstandarder skal angi metode, midler og nærmere bestemmelser for samarbeidet ved tilsyn med betalingsinstitusjoner 

som driver virksomhet over landegrensene, og særlig omfanget og behandlingen av opplysningene som skal utveksles, for å 

sikre et ensartet og effektivt tilsyn med betalingsinstitusjoner som yter betalingstjenester over landegrensene. 

Disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder skal også angi metoder og nærmere bestemmelser for rapportering som 

vertsstatene pålegger betalingsinstitusjonene om den forretningsmessige betalingsvirksomhet de utøver på deres territorium i 

samsvar med nr. 2, herunder rapporteringshyppighet.  
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EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 13. januar 2018. 

7.  Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i nr. 5 og 6 i samsvar med  

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Artikkel 30 

Tiltak ved manglende overholdelse, herunder forebyggende tiltak 

1.  Med forbehold for ansvaret vedkommende myndigheter i hjemstaten har, skal vedkommende myndighet i vertsstaten, 

dersom den fastslår at en betalingsinstitusjon som har agenter eller filialer på dens territorium, ikke overholder denne avdeling 

eller nasjonal rett som innarbeider avdeling III eller IV, omgående underrette vedkommende myndighet i hjemstaten. 

Etter å ha vurdert opplysningene mottatt i henhold til første ledd skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig 

opphold treffe alle egnede tiltak for å sikre at den berørte betalingsinstitusjon bringer det lovstridige forholdet til opphør. 

Vedkommende myndighet i hjemstaten skal omgående underrette vedkommende myndighet i vertsstaten og vedkommende 

myndigheter i alle andre berørte medlemsstater om disse tiltakene. 

2.  I krisesituasjoner der umiddelbare tiltak er nødvendige for å håndtere en alvorlig trussel mot de kollektive interessene til 

betalingstjenestebrukere i vertsstaten, kan vedkommende myndigheter i vertsstaten treffe forebyggende tiltak parallelt med 

samarbeidet over landegrensene mellom vedkommende myndigheter i påvente av at vedkommende myndigheter i hjemstaten 

treffer tiltak i henhold til artikkel 29. 

3.  Alle forebyggende tiltak i henhold til nr. 2 skal være hensiktsmessige og stå i forhold til formålet om å beskytte de 

kollektive interessene til betalingstjenestebrukere i vertsstaten mot en alvorlig trussel. De skal ikke medføre at betalings-

institusjonens betalingstjenestebrukere i vertsstaten gis fortrinn framfor betalingsinstitusjonens betalingstjenestebrukere i andre 

medlemsstater. 

De forebyggende tiltakene skal være midlertidige og skal avsluttes når de alvorlige truslene som er oppdaget, er håndtert, 

herunder med bistand fra eller i samarbeid med vedkommende myndigheter i hjemstaten eller EBA i samsvar med artikkel 27 

nr. 1. 

4.  Dersom dette er forenlig med krisesituasjonen, skal vedkommende myndigheter i vertsstaten på forhånd og i alle tilfeller 

uten unødig opphold underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten og i enhver annen berørt medlemsstat, Kommisjonen 

og EBA om hvilke forebyggende tiltak som er truffet i henhold til nr. 2, og begrunnelsen for dem. 

Artikkel 31 

Begrunnelse og meddelelse 

1.  Ethvert tiltak vedkommende myndigheter treffer i henhold til artikkel 23, 28, 29 eller 30, og som innebærer sanksjoner 

eller restriksjoner på utøvelsen av adgangen til å yte tjenester eller etableringsadgangen, skal være behørig begrunnet og 

meddeles den berørte betalingsinstitusjon. 

2.  Artikkel 28, 29 og 30 berører ikke vedkommende myndigheters forpliktelse i henhold til direktiv (EU) 2015/849 og 

forordning (EU) 2015/847, særlig artikkel 48 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/849 og artikkel 22 nr. 1 i forordning (EU) 2015/847, til 

å føre tilsyn med eller overvåke at kravene i nevnte rettsakter oppfylles.  
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Avsni t t  4  

Unntak  

Artikkel 32 

Vilkår 

1.  Medlemsstatene kan unnta eller tillate sine vedkommende myndigheter å unnta fysiske eller juridiske personer som yter 

betalingstjenestene nevnt i vedlegg I nr. 1–6, fra anvendelsen av alle eller deler av framgangsmåtene og vilkårene fastsatt i 

avsnitt 1, 2 og 3, med unntak av artikkel 14, 15, 22, 24, 25 og 26, dersom 

a)  det månedlige gjennomsnittet av samlet verdi av de betalingstransaksjoner som er gjennomført de foregående tolv måneder 

av vedkommende person, herunder av en eventuell agent som denne påtar seg fullt ansvar for, ikke overstiger en grense 

fastsatt av medlemsstaten, men som ikke under noen omstendighet beløper seg til mer enn 3 millioner euro. Dette kravet 

skal vurderes på grunnlag av det forventede samlede beløp for betalingstransaksjoner i forretningsplanen, med mindre 

vedkommende myndigheter krever en justering av denne planen, og 

b)  ingen av de fysiske personene som har ansvar for ledelsen eller driften av virksomheten, er dømt for straffbare forhold i 

tilknytning til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme eller andre økonomiske forbrytelser. 

2.  Fysiske eller juridiske personer som er registrert i samsvar med nr. 1, skal pålegges å ha sitt hovedkontor eller bosted i den 

medlemsstat der de faktisk driver sin virksomhet. 

3.  Personene omhandlet i nr. 1 i denne artikkel skal behandles som betalingsinstitusjoner, men artikkel 11 nr. 9 og artikkel 

28, 29 og 30 får ikke anvendelse på dem. 

4.  Medlemsstatene kan også fastsette at fysiske eller juridiske personer som er registrert i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, 

bare kan utøve noe av den virksomhet som er oppført i artikkel 18. 

5.  Personene omhandlet i nr. 1 i denne artikkel skal underrette vedkommende myndigheter om eventuelle endringer i sin 

situasjon som har betydning for vilkårene fastsatt i nevnte nummer. Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at 

berørte personer, dersom vilkårene i nr. 1, 2 og 4 i denne artikkel ikke lenger er oppfylt, skal søke om tillatelse innen  

30 kalenderdager i samsvar med artikkel 11. 

6.  Nr. 1–5 i denne artikkel får ikke anvendelse med hensyn til direktiv (EU) 2015/849 eller nasjonal rett om bekjempelse av 

hvitvasking av penger. 

Artikkel 33 

Ytere av kontoopplysningstjenester 

1.  Fysiske eller juridiske personer som utelukkende yter betalingstjenesten nevnt i vedlegg I nr. 8, skal unntas fra anvendelsen 

av framgangsmåten og vilkårene fastsatt i avsnitt 1 og 2, med unntak av artikkel 5 nr. 1 bokstav a), b), e)–h), j), l), n), p) og q), 

artikkel 5 nr. 3 og artikkel 14 og 15. Avsnitt 3 får anvendelse, med unntak av artikkel 23 nr. 3. 

2.  Personene omhandlet i nr. 1 i denne artikkel skal behandles som betalingsinstitusjoner, bortsett fra at avdeling III og IV 

ikke får anvendelse på dem, med unntak av artikkel 41, 45 og 52 der det er relevant, og artikkel 67, 69 og 95–98. 

Artikkel 34 

Melding og informasjon 

Dersom en medlemsstat anvender et unntak i henhold til artikkel 32, skal den underrette Kommisjonen om dette innen 

13. januar 2018 og umiddelbart underrette Kommisjonen om alle senere endringer. I tillegg skal vedkommende medlemsstat 

underrette Kommisjonen om antallet fysiske og juridiske personer som er berørt, og hvert år om samlet verdi av betalings-

transaksjoner som er gjennomført per 31. desember i hvert kalenderår, som omhandlet i artikkel 32 nr. 1 bokstav a).  
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KAPITTEL 2 

Felles bestemmelser 

Artikkel 35 

Tilgang til betalingssystemer 

1.  Medlemsstatene skal sikre at reglene for tilgang til betalingssystemer for betalingstjenesteytere med tillatelse eller 

registrerte betalingstjenesteytere som er juridiske personer, er objektive, ikke-diskriminerende og forholdsmessige, og at de 

ikke hindrer tilgang i større grad enn det som er nødvendig for å beskytte mot særlige former for risiko som oppgjørsrisiko, 

operasjonell risiko og forretningsrisiko, og for å verne betalingssystemets finansielle og driftsmessige stabilitet. 

Betalingssystemene skal ikke pålegge betalingstjenesteytere, betalingstjenestebrukere eller andre betalingssystemer noen av 

følgende krav: 

a)  Restriktive regler om effektiv deltaking i andre betalingssystemer. 

b)  Regler som forskjellsbehandler betalingstjenesteytere med tillatelse eller registrerte betalingstjenesteytere når det gjelder 

deltakernes rettigheter, plikter og fordeler. 

c)  Begrensninger på grunnlag av institusjonens status. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse på 

a)  betalingssystemer utpekt i henhold til direktiv 98/26/EF, 

b)  betalingssystemer som utelukkende består av betalingstjenesteytere som tilhører et konsern. 

Ved anvendelsen av første ledd bokstav a) skal medlemsstatene sikre at dersom en deltaker i et utpekt system tillater en 

betalingstjenesteyter med tillatelse eller en registrert betalingstjenesteyter som ikke er deltaker i systemet, å sende overførings-

ordrer gjennom systemet, skal denne deltaker på anmodning gi samme mulighet på en objektiv, forholdsmessig og ikke-

diskriminerende måte til andre betalingstjenesteytere med tillatelse eller registrerte betalingstjenesteytere i samsvar med nr. 1. 

Deltakeren skal gi den anmodende betalingstjenesteyteren en fullstendig begrunnelse for et eventuelt avslag. 

Artikkel 36 

Tilgang til kontoer i en kredittinstitusjon 

Medlemsstatene skal sikre at betalingsinstitusjoner har tilgang til kredittinstitusjonenes betalingskontotjenester på en objektiv, 

ikke-diskriminerende og forholdsmessig måte. Tilgangen skal være tilstrekkelig omfattende til at betalingsinstitusjonene kan 

yte betalingstjenestene uhindret og effektivt. 

Kredittinstitusjonen skal gi vedkommende myndighet en behørig begrunnelse for et eventuelt avslag. 

Artikkel 37 

Forbud mot at andre personer enn betalingstjenesteytere yter betalingstjenester, og meldingsplikt 

1.  Medlemsstatene skal forby fysiske og juridiske personer som verken er betalingstjenesteytere eller uttrykkelig er utelukket 

fra dette direktivs virkeområde, å yte betalingstjenester.  
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2.  Medlemsstatene skal kreve at tjenesteytere som utøver en av eller begge virksomhetene nevnt i artikkel 3 bokstav k) punkt 

i) og ii), og der samlet verdi av betalingstransaksjonene gjennomført i løpet av de foregående tolv måneder overstiger 1 million 

euro, skal sende en melding til vedkommende myndigheter med en beskrivelse av tjenestene som ytes, med angivelse av hvilket 

av unntakene nevnt i artikkel 3 bokstav k) punkt i) og ii) virksomheten anses å være omfattet av. 

På grunnlag av denne meldingen skal vedkommende myndighet treffe en behørig begrunnet beslutning på grunnlag av 

kriteriene nevnt i artikkel 3 bokstav k) i tilfeller der virksomheten ikke anses som et begrenset nettverk, og underrette 

tjenesteyteren om dette. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at tjenesteytere som utøver en virksomhet som nevnt i artikkel 3 bokstav l), skal sende en 

melding til vedkommende myndigheter og framlegge for vedkommende myndigheter en årlig revisjonserklæring som bekrefter 

at virksomheten overholder grensene fastsatt i artikkel 3 bokstav l). 

4.  Uten hensyn til nr. 1 skal vedkommende myndigheter underrette EBA om tjenester som er meldt i henhold til nr. 2 og 3, 

og angi hvilket av unntakene virksomheten omfattes av. 

5.  Beskrivelsen av virksomheten meldt i henhold til nr. 2 og 3 i denne artikkel skal offentliggjøres i registrene angitt i 

artikkel 14 og 15. 

AVDELING III 

ÅPENHET OM VILKÅR OG OPPLYSNINGSKRAV FOR BETALINGSTJENESTER 

KAPITTEL 1 

Alm innel ige  reg ler  

Artikkel 38 

Virkeområde 

1.  Denne avdeling får anvendelse på enkeltstående betalingstransaksjoner, rammeavtaler og betalingstransaksjoner som 

omfattes av disse. Partene kan avtale at denne avdeling helt eller delvis ikke får anvendelse dersom betalingstjenestebrukeren 

ikke er en forbruker. 

2.  Medlemsstatene kan anvende bestemmelsene i denne avdeling på svært små foretak på samme måte som på forbrukere. 

3.  Dette direktiv berører ikke direktiv 2008/48/EF, andre relevante bestemmelser i unionsretten eller nasjonale tiltak med 

hensyn til vilkår for å yte kreditt til forbrukere, som ikke er harmonisert ved dette direktiv, og som er i samsvar med 

unionsretten. 

Artikkel 39 

Andre bestemmelser i unionsretten 

Bestemmelsene i denne avdeling berører ikke annet unionsregelverk som inneholder tilleggskrav til forhåndsopplysninger. 

Dersom direktiv 2002/65/EF også får anvendelse, skal imidlertid opplysningskravene i artikkel 3 nr. 1 i nevnte direktiv, med 

unntak av punkt 2 bokstav c)–g), punkt 3 bokstav a), d) og e) og punkt 4 bokstav b) i samme nummer, erstattes av artikkel 44, 

45, 51 og 52 i dette direktiv. 

Artikkel 40 

Gebyrer for opplysninger 

1.  Betalingstjenesteyteren skal ikke kreve gebyr av betalingstjenestebrukeren for opplysninger som gis i henhold til denne 

avdeling. 

2.  Betalingstjenesteyteren og betalingstjenestebrukeren kan avtale gebyrer for ytterligere eller hyppigere opplysninger eller 

for overføring ved hjelp av andre kommunikasjonsmidler enn dem som er fastsatt i rammeavtalen, dersom dette skjer på 

anmodning fra betalingstjenestebrukeren.  
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3.  Når betalingstjenesteyteren kan kreve gebyrer for opplysninger i samsvar med nr. 2, skal de være rimelige og stå i forhold 

til betalingstjenesteyterens faktiske kostnader. 

Artikkel 41 

Bevisbyrde med hensyn til opplysningskrav 

Medlemsstatene skal fastsette at betalingstjenesteyteren skal ha bevisbyrden når det gjelder å dokumentere at denne har 

overholdt opplysningskravene i denne avdeling. 

Artikkel 42 

Unntak fra opplysningskravene for betalingsinstrumenter for lave beløp og elektroniske penger 

1.  Når det gjelder betalingsinstrumenter som i samsvar med den relevante rammeavtale gjelder bare enkeltstående betalings-

transaksjoner som ikke overstiger 30 euro, eller som enten har en beløpsgrense på 150 euro eller lagrer midler som ikke på noe 

tidspunkt overstiger 150 euro, 

a)  skal betalingstjenesteyteren, som unntak fra artikkel 51, 52 og 56, gi betaleren opplysninger bare om betalingstjenestens 

viktigste egenskaper, herunder på hvilken måte betalingsinstrumentet kan brukes, ansvar, gebyrer og andre viktige 

opplysninger som er nødvendige for å treffe en velbegrunnet beslutning, samt angi hvor andre opplysninger og vilkår 

fastsatt i artikkel 52 er stilt til rådighet på en måte som gjør at de er lett tilgjengelige, 

b)  kan det avtales, som unntak fra artikkel 54, at betalingstjenesteyteren ikke er pålagt å foreslå endringer i vilkårene i 

rammeavtalen på samme måte som fastsatt i artikkel 51 nr. 1, 

c)  kan det avtales at betalingstjenesteyteren, som unntak fra artikkel 57 og 58, etter at en betalingstransaksjon er gjennomført, 

i)  gir eller gjør tilgjengelig bare en referanse som gjør det mulig for betalingstjenestebrukeren å identifisere betalings-

transaksjonen, betalingstransaksjonens beløp, eventuelle gebyrer og/eller, i tilfelle av flere betalingstransaksjoner av 

samme type til samme betalingsmottaker, opplysninger om samlet beløp og samlede gebyrer for disse betalings-

transaksjonene, 

ii)  ikke er pålagt å gi eller gjøre tilgjengelig opplysningene nevnt i punkt i) dersom betalingsinstrumentet brukes anonymt 

eller betalingstjenesteyteren av andre grunner ikke har teknisk mulighet til å gi opplysningene. Betalingstjenesteyteren 

skal imidlertid gi betaleren mulighet til å kontrollere størrelsen på de midler som er lagret. 

2.  Når det gjelder innenlandske betalingstransaksjoner, kan medlemsstatene eller deres vedkommende myndigheter redusere 

eller doble beløpene nevnt i nr. 1. For forhåndsbetalte betalingsinstrumenter kan medlemsstatene øke disse beløpene til 

500 euro. 

KAPITTEL 2 

Enkeltstående betalingstransaksjoner 

Artikkel 43 

Virkeområde 

1.  Dette kapittel får anvendelse på enkeltstående betalingstransaksjoner som ikke er omfattet av en rammeavtale. 

2.  Dersom en betalingsordre for en enkeltstående betalingstransaksjon overføres ved hjelp av et betalingsinstrument som 

omfattes av en rammeavtale, skal betalingstjenesteyteren ikke være forpliktet til å gi eller gjøre tilgjengelig opplysninger som 

allerede er gitt til betalingstjenestebrukeren på grunnlag av en rammeavtale med en annen betalingstjenesteyter, eller som vil bli 

gitt til denne i samsvar med nevnte rammeavtale.  
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Artikkel 44 

Generelle forhåndsopplysninger 

1.  Medlemsstatene skal kreve at før betalingstjenestebrukeren blir bundet av en avtale eller et tilbud om enkeltstående betalings-

tjenester, skal betalingstjenesteyteren gi betalingstjenestebrukeren tilgang til opplysningene og vilkårene angitt i artikkel 45 med 

hensyn til sine tjenester, på en måte som gjør at de er lett tilgjengelige. På anmodning fra betalingstjenestebrukeren skal betalings-

tjenesteyteren stille disse opplysningene og vilkårene til rådighet på papir eller på et annet varig medium. Opplysningene og 

vilkårene skal formuleres på en lett forståelig måte i en klar og tydelig form på et språk som er offisielt i den medlemsstat der 

betalingstjenesten tilbys, eller på et annet språk som er avtalt mellom partene. 

2.  Dersom en avtale om enkeltstående betalingstjenester er inngått på anmodning fra betalingstjenestebrukeren ved hjelp av 

et fjernkommunikasjonsmiddel som ikke gjør det mulig for betalingstjenesteyteren å overholde bestemmelsene i nr. 1, skal 

betalingstjenesteyteren oppfylle sine plikter i henhold til nevnte nummer umiddelbart etter at betalingstransaksjonen er 

gjennomført. 

3.  Pliktene i henhold til nr. 1 i denne artikkel kan også oppfylles ved å levere en kopi av utkastet til avtale om enkeltstående 

betalingstjenester eller utkastet til betalingsordre som omfatter opplysningene og vilkårene angitt i artikkel 45. 

Artikkel 45 

Opplysninger og vilkår 

1.  Medlemsstatene skal sikre at følgende opplysninger og vilkår blir gitt til eller gjort tilgjengelige for betalingstjeneste-

brukeren av betalingstjenesteyteren: 

a)  De særlige opplysningene eller den entydige identifikasjonskoden som betalingstjenestebrukeren skal oppgi for at en 

betalingsordre skal kunne initieres eller gjennomføres på riktig måte. 

b)  Lengste gjennomføringstid for den betalingstjenesten som skal ytes. 

c)  Alle gebyrer som betalingstjenestebrukeren skal betale til betalingstjenesteyteren, og, der det er relevant, en spesifikasjon 

av disse gebyrene. 

d)  Der det er relevant, den faktiske vekslingskursen eller referansevekslingskursen som skal gjelde for betalingstransaksjonen. 

2.  I tillegg skal medlemsstatene sikre at ytere av betalingsinitieringstjenester, før betalingen initieres, gir eller gjør tilgjengelig 

for betaleren klare og fullstendige opplysninger om følgende: 

a)  Navnet på yteren av betalingsinitieringstjenesten, den geografiske adressen til dens hovedkontor og, der det er relevant, den 

geografiske adressen til den agent eller filial som er etablert i den medlemsstat der betalingstjenesten tilbys, samt eventuelle 

andre kontaktopplysninger, herunder e-postadresser, som er relevante for kommunikasjonen med yteren av betalings-

initieringstjenesten. 

b)  Kontaktopplysninger til vedkommende myndighet. 

3.  Der det er relevant, skal betalingstjenestebrukeren gis tilgang til andre relevante opplysninger og vilkårene angitt i artikkel 

52 på en måte som gjør at de er lett tilgjengelige. 

Artikkel 46 

Opplysninger til betaleren og betalingsmottakeren etter initiering av en betalingsordre 

Når en betalingsordre initieres gjennom en yter av betalingsinitieringstjenester, skal yteren av betalingsinitieringstjenesten i 

tillegg til opplysningene og vilkårene angitt i artikkel 45, så snart betalingsordren er initiert, gi eller gjøre tilgjengelig alle 

følgende opplysninger for betaleren og, der det er relevant, betalingsmottakeren:  
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a)  En bekreftelse på at betalingsordren er initiert korrekt hos betalerens kontotilbyder. 

b)  En referanse som gjør det mulig for betaleren og betalingsmottakeren å identifisere betalingstransaksjonen og, der det er 

relevant, for betalingsmottakeren å identifisere betaleren, samt eventuelle opplysninger som ble overført sammen med 

betalingstransaksjonen. 

c)  Betalingstransaksjonens beløp. 

d)  Der det er relevant, størrelsen på eventuelle gebyrer som skal betales til yteren av betalingsinitieringstjenesten for 

transaksjonen, og eventuelt en spesifikasjon av disse gebyrbeløpene. 

Artikkel 47 

Opplysninger til betalerens kontotilbyder ved en betalingsinitieringstjeneste 

Dersom en betalingsordre er initiert gjennom en yter av betalingsinitieringstjenester, skal denne gjøre referansen til betalings-

transaksjonen tilgjengelig for betalerens kontotilbyder. 

Artikkel 48 

Opplysninger til betaleren etter mottak av betalingsordren 

Umiddelbart etter mottak av betalingsordren skal betalerens betalingstjenesteyter gi eller gjøre tilgjengelig for betaleren, på samme 

måte som fastsatt i artikkel 44 nr. 1, følgende opplysninger med hensyn til sine tjenester: 

a)  En referanse som gjør det mulig for betaleren å identifisere betalingstransaksjonen, og, der det er relevant, opplysninger om 

betalingsmottakeren. 

b)  Betalingstransaksjonens beløp i den valuta som er benyttet i betalingsordren. 

c)  Størrelsen på eventuelle gebyrer for betalingstransaksjonen som skal betales av betaleren, og eventuelt en spesifikasjon av 

disse gebyrbeløpene. 

d)  Der det er relevant, den vekslingskurs som betalerens betalingstjenesteyter benyttet ved betalingstransaksjonen, eller en 

henvisning til denne dersom den er forskjellig fra den kurs som er fastsatt i samsvar med artikkel 45 nr. 1 bokstav d), samt 

betalingstransaksjonens beløp etter denne valutaomregningen. 

e)  Dato for mottak av betalingsordren. 

Artikkel 49 

Opplysninger til betalingsmottakeren etter gjennomføring 

Umiddelbart etter gjennomføring av betalingstransaksjonen skal betalingsmottakerens betalingstjenesteyter gi eller gjøre 

tilgjengelig for betalingsmottakeren, på samme måte som fastsatt i artikkel 44 nr. 1, følgende opplysninger med hensyn til sine 

tjenester: 

a)  En referanse som gjør det mulig for betalingsmottakeren å identifisere betalingstransaksjonen og, der det er relevant, 

betaleren, samt eventuelle opplysninger som ble overført sammen med betalingstransaksjonen. 

b)  Betalingstransaksjonens beløp i valutaen til de midler som står til rådighet for betalingsmottakeren. 

c)  Størrelsen på eventuelle gebyrer for betalingstransaksjonen som skal betales av betalingsmottakeren, og eventuelt en 

spesifikasjon av disse gebyrbeløpene.  
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d)  Der det er relevant, den vekslingskurs som betalingsmottakerens betalingstjenesteyter benyttet ved betalingstransaksjonen, 

samt betalingstransaksjonens beløp før denne valutaomregningen. 

e)  Valuteringsdato for krediteringen. 

KAPITTEL 3 

Rammeavtaler 

Artikkel 50 

Virkeområde 

Dette kapittel får anvendelse på betalingstransaksjoner som er omfattet av en rammeavtale. 

Artikkel 51 

Generelle forhåndsopplysninger 

1.  Medlemsstatene skal kreve at betalingstjenesteyteren i god tid før betalingstjenestebrukeren blir bundet av en rammeavtale 

eller et tilbud, skal gi betalingstjenestebrukeren de opplysningene og vilkårene som er angitt i artikkel 52, på papir eller på et 

annet varig medium. Opplysningene og vilkårene skal formuleres på en lett forståelig måte i en klar og tydelig form på et språk 

som er offisielt i den medlemsstat der betalingstjenesten tilbys, eller på et annet språk som er avtalt mellom partene. 

2.  Dersom rammeavtalen er inngått på anmodning fra betalingstjenestebrukeren ved hjelp av et fjernkommunikasjonsmiddel 

som ikke gjør det mulig for betalingstjenesteyteren å overholde bestemmelsene i nr. 1, skal betalingstjenesteyteren oppfylle sine 

plikter i henhold til nevnte nummer umiddelbart etter at rammeavtalen er inngått. 

3.  Pliktene i henhold til nr. 1 kan også oppfylles ved å levere en kopi av utkastet til rammeavtale som omfatter opplys-

ningene og vilkårene angitt i artikkel 52. 

Artikkel 52 

Opplysninger og vilkår 

Medlemsstatene skal sikre at følgende opplysninger og vilkår blir gitt til betalingstjenestebrukeren: 

1.  Om betalingstjenesteyteren: 

a)  Navnet på betalingstjenesteyteren, den geografiske adressen til dens hovedkontor og, der det er relevant, den geografiske 

adressen til den agent eller filial som er etablert i den medlemsstat der betalingstjenesten tilbys, samt andre adresser, 

herunder e-postadresser som er relevante for kommunikasjonen med betalingstjenesteyteren. 

b)  Nærmere opplysninger om relevante tilsynsmyndigheter og om registeret som er fastsatt i artikkel 14, eller om et annet 

relevant offentlig register der betalingstjenesteyterens tillatelse er registrert, samt registreringsnummer eller en tilsvarende 

identifikasjonsopplysning i dette register. 

2.  Om bruk av betalingstjenesten: 

a)  En beskrivelse av de viktigste egenskapene ved den betalingstjenesten som skal ytes. 

b)  De særlige opplysningene eller den entydige identifikasjonskoden som betalingstjenestebrukeren skal oppgi for at en 

betalingsordre skal kunne initieres eller gjennomføres på riktig måte. 

c)  Formen og framgangsmåten for å gi samtykke til å initiere en betalingsordre eller gjennomføre en betalingstransaksjon 

og for å tilbakekalle et slikt samtykke i samsvar med artikkel 64 og 80.  
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d)  En henvisning til tidspunktet for mottak av en betalingsordre i samsvar med artikkel 78 samt eventuelt den frist som er 

fastsatt av betalingstjenesteyteren. 

e)  Lengste gjennomføringstid for den betalingstjenesten som skal ytes. 

f)  Om det er mulighet for å avtale beløpsgrenser for bruk av betalingsinstrumentet i samsvar med artikkel 68 nr. 1. 

g)  Når det gjelder kortbaserte betalingsinstrumenter med flere varemerker, betalingstjenestebrukerens rettigheter i henhold 

til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/751. 

3.  Om gebyrer, rentesatser og vekslingskurser: 

a)  Alle gebyrer som betalingstjenestebrukeren skal betale til betalingstjenesteyteren, herunder gebyrer knyttet til hvordan 

og hvor ofte opplysninger i henhold til dette direktiv skal gis eller gjøres tilgjengelige, og eventuelt en spesifikasjon av 

disse gebyrbeløpene. 

b)  Der det er relevant, de rentesatser og vekslingskurser som skal anvendes, eller dersom det skal anvendes referanserenter 

og referansevekslingskurser, metoden for beregning av den faktiske renten samt relevant dato og indeks eller grunnlag 

for å fastsette referanserenten eller referansevekslingskursen. 

c)  Dersom det er avtalt, den umiddelbare anvendelsen av endringer i referanserentesats eller referansevekslingskurs og 

opplysningskrav knyttet til endringene i samsvar med artikkel 54 nr. 2. 

4.  Om kommunikasjon: 

a)  Der det er relevant, de kommunikasjonsmidler, herunder tekniske krav til betalingstjenestebrukerens utstyr og program-

vare, som partene har avtalt for overføring av opplysninger eller meldinger i henhold til dette direktiv. 

b)  Hvordan og hvor ofte opplysninger i henhold til dette direktiv skal gis eller gjøres tilgjengelige. 

c)  På hvilket eller hvilke språk rammeavtalen skal inngås, og hvordan kommunikasjon i løpet av avtaleforholdet skal skje. 

d)  Betalingstjenestebrukerens rett til å motta avtalevilkårene i rammeavtalen samt opplysninger og vilkår i samsvar med 

artikkel 53. 

5.  Om sikkerhet og korrigerende tiltak: 

a)  Der det er relevant, en beskrivelse av de tiltak betalingstjenestebrukeren skal treffe for å oppfylle sikkerhetskravene for 

betalingsinstrumentet, og hvordan betalingstjenesteyteren skal underrettes i henhold til artikkel 69 nr. 1 bokstav b). 

b)  Sikker framgangsmåte for underretning fra betalingstjenesteyteren til betalingstjenestebrukeren i tilfelle av mistanke 

om bedrageri eller påvist bedrageri eller sikkerhetstrusler. 

c)  Dersom det er avtalt, på hvilke vilkår betalingstjenesteyteren forbeholder seg retten til å sperre et betalingsinstrument i 

samsvar med artikkel 68.  
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d)  Betalerens ansvar i samsvar med artikkel 74, herunder opplysninger om relevant beløp. 

e)  Hvordan og innen hvilken frist betalingstjenestebrukeren skal underrette betalingstjenesteyteren om uautoriserte eller 

feil initierte eller gjennomførte betalingstransaksjoner i samsvar med artikkel 71, samt betalingstjenesteyterens ansvar 

for uautoriserte betalingstransaksjoner i samsvar med artikkel 73. 

f)  Betalingstjenesteyterens ansvar for initiering eller gjennomføring av betalingstransaksjoner i samsvar med artikkel 89 

og 90. 

g)  Vilkårene for tilbakebetaling i samsvar med artikkel 76 og 77. 

6.  Om endring og oppsigelse av rammeavtalen: 

a)  Dersom det er avtalt, opplysning om at betalingstjenestebrukeren skal anses å ha godtatt de endrede vilkårene i samsvar 

med artikkel 54, med mindre betalingstjenestebrukeren før den foreslåtte ikrafttredelsesdatoen underretter betalings-

tjenesteyteren om at de ikke godtas. 

b)  Rammeavtalens varighet. 

c)  Betalingstjenestebrukerens rett til å si opp rammeavtalen og eventuelle avtaler knyttet til oppsigelse i samsvar med 

artikkel 54 nr. 1 og artikkel 55. 

7.  Om tvisteløsning: 

a)  Eventuelle avtalebestemmelser om den lovgivning som får anvendelse på rammeavtalen, og/eller vedkommende 

domstoler. 

b)  Framgangsmåter for alternativ tvisteløsning som betalingstjenestebrukeren kan benytte i samsvar med artikkel 99–102. 

Artikkel 53 

Tilgang til opplysninger og vilkår i rammeavtalen 

Betalingstjenestebrukeren skal når som helst i løpet av avtaleforholdet ha rett til på anmodning å motta avtalevilkårene for 

rammeavtalen samt opplysningene og vilkårene som er angitt i artikkel 52, på papir eller på et annet varig medium. 

Artikkel 54 

Endringer i rammeavtalens vilkår 

1.  Betalingstjenesteyteren skal foreslå eventuelle endringer i rammeavtalen eller i opplysningene og vilkårene som er angitt i 

artikkel 52, på samme måte som fastsatt i artikkel 51 nr. 1, og senest to måneder før den foreslåtte anvendelsesdatoen. Betalings-

tjenestebrukeren kan enten godta eller avvise endringene før den foreslåtte ikrafttredelsesdatoen. 

Dersom det er relevant i samsvar med artikkel 52 nr. 6 bokstav a), skal betalingstjenesteyteren underrette betalingstjenestebrukeren 

om at sistnevnte anses for å ha godtatt disse endringene dersom denne ikke før den foreslåtte ikrafttredelsesdatoen har underrettet 

betalingstjenesteyteren om sin avvisning av dem. Betalingstjenesteyteren skal også underrette betalingstjenestebrukeren om at 

dersom betalingstjenestebrukeren avviser disse endringene, har betalingstjenestebrukeren rett til vederlagsfritt å si opp 

rammeavtalen på et hvilket som helst tidspunkt fram til den dagen da endringene skulle ha kommet til anvendelse.  
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2.  Endringer i rentesats eller vekslingskurs kan anvendes umiddelbart og uten varsel, forutsatt at en slik rett er fastsatt i 

rammeavtalen, og at endringene i rentesats eller vekslingskurs bygger på den referanserentesats eller referansevekslingskurs 

som er avtalt i samsvar med artikkel 52 nr. 3 bokstav b) og c). Betalingstjenestebrukeren skal snarest mulig underrettes om alle 

endringer i rentesats på samme måte som fastsatt i artikkel 51 nr. 1, med mindre partene har avtalt at opplysningene skal gis 

eller gjøres tilgjengelige med en bestemt hyppighet eller på en bestemt måte. Endringer i rentesatsen eller vekslingskursen som 

er mer fordelaktige for betalingstjenestebrukerne, kan imidlertid anvendes uten varsel. 

3.  Endringer i den rentesats eller vekslingskurs som anvendes ved betalingstransaksjoner, skal gjennomføres og beregnes på 

en nøytral måte som ikke innebærer forskjellsbehandling av betalingstjenestebrukere. 

Artikkel 55 

Oppsigelse 

1.  Betalingstjenestebrukeren kan når som helst si opp rammeavtalen, med mindre partene har avtalt en oppsigelsesfrist. En 

slik frist skal ikke overstige én måned. 

2.  Betalingstjenestebrukeren skal kunne si opp rammeavtalen kostnadsfritt, unntatt dersom kontrakten har vært i kraft i 

mindre enn seks måneder. Et eventuelt vederlag for oppsigelse av rammeavtalen skal være rimelig og stå i forhold til 

kostnadene. 

3.  Dersom det er fastsatt i rammeavtalen, kan betalingstjenesteyteren si opp en rammeavtale som er inngått på ubestemt tid, 

med minst to måneders varsel på samme måte som fastsatt i artikkel 51 nr. 1. 

4.  Gebyrer for betalingstjenester som innkreves regelmessig, skal bare betales forholdsmessig av betalingstjenestebrukeren 

for tiden fram til oppsigelse av avtalen. Dersom slike gebyrer er betalt på forhånd, skal de tilbakebetales forholdsmessig. 

5.  Bestemmelsene i denne artikkel berører ikke medlemsstatenes lover og forskrifter om partenes rett til å heve rammeavtalen 

fordi den ikke kan gjennomføres eller er ugyldig. 

6.  Medlemsstatene kan fastsette bestemmelser som er gunstigere for betalingstjenestebrukerne. 

Artikkel 56 

Opplysninger før enkeltstående betalingstransaksjoner gjennomføres 

Dersom en enkeltstående betalingstransaksjon som er omfattet av en rammeavtale, blir initiert av betaleren, skal betalingstje-

nesteyteren, når betaleren anmoder om det for den aktuelle betalingstransaksjonen, gi alle følgende opplysninger: 

a)  Lengste gjennomføringstid. 

b)  Gebyrer som skal betales av betaleren. 

c)  Der det er relevant, en spesifikasjon av eventuelle gebyrbeløp. 

Artikkel 57 

Opplysninger til betaleren om enkeltstående betalingstransaksjoner 

1.  Etter at beløpet for en enkeltstående betalingstransaksjon er debitert betalerens konto, eller, når betaleren ikke bruker en 

betalingskonto, etter mottak av betalingsordren, skal betalerens betalingstjenesteyter uten unødig opphold og på samme måte 

som fastsatt i artikkel 51 nr. 1 gi betaleren alle følgende opplysninger:  
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a)  En referanse som gjør det mulig for betaleren å identifisere hver enkelt betalingstransaksjon, og, der det er relevant, opplys-

ninger om betalingsmottakeren. 

b)  Betalingstransaksjonens beløp i den valuta som betalerens betalingskonto blir debitert i, eller i den valuta som benyttes i 

betalingsordren. 

c)  Størrelsen på eventuelle gebyrer for betalingstransaksjonen og eventuelt en spesifikasjon av disse gebyrbeløpene, eller den 

rente som betaleren skal betale. 

d)  Der det er relevant, den vekslingskurs som betalerens betalingstjenesteyter benyttet ved betalingstransaksjonen, samt 

betalingstransaksjonens beløp etter denne valutaomregningen. 

e)  Valuteringsdato for debiteringen eller datoen for mottak av betalingsordren. 

2.  En rammeavtale skal inneholde et vilkår om at betaleren kan kreve at opplysningene nevnt i nr. 1 skal gis eller gjøres 

tilgjengelige jevnlig, minst én gang i måneden, kostnadsfritt og på en avtalt måte som gjør det mulig for betaleren å lagre og 

gjengi opplysningene uendret. 

3.  Medlemsstatene kan imidlertid kreve at betalingstjenesteytere kostnadsfritt gir slike opplysninger på papir eller et annet 

varig medium minst én gang i måneden. 

Artikkel 58 

Opplysninger til betalingsmottakeren om enkeltstående betalingstransaksjoner 

1.  Etter at en enkeltstående betalingstransaksjon er gjennomført, skal betalingsmottakerens betalingstjenesteyter uten unødig 

opphold og på samme måte som fastsatt i artikkel 51 nr. 1 gi betalingsmottakeren alle følgende opplysninger: 

a)  En referanse som gjør det mulig for betalingsmottakeren å identifisere betalingstransaksjonen og betaleren, samt eventuelle 

opplysninger som ble overført sammen med betalingstransaksjonen. 

b)  Betalingstransaksjonens beløp i den valuta som betalingsmottakerens betalingskonto blir kreditert i. 

c)  Størrelsen på eventuelle gebyrer for betalingstransaksjonen og eventuelt en spesifikasjon av disse gebyrbeløpene, eller den 

rente som betalingsmottakeren skal betale. 

d)  Der det er relevant, den vekslingskurs som betalingsmottakerens betalingstjenesteyter benyttet ved betalingstransaksjonen, 

samt betalingstransaksjonens beløp før denne valutaomregningen. 

e)  Valuteringsdato for krediteringen. 

2.  En rammeavtale kan inneholde et vilkår om at opplysningene nevnt i nr. 1 skal gis eller gjøres tilgjengelige jevnlig, minst 

én gang i måneden, og på en avtalt måte som gjør det mulig for betalingsmottakeren å lagre og gjengi opplysningene uendret. 

3.  Medlemsstatene kan imidlertid kreve at betalingstjenesteytere kostnadsfritt gir slike opplysninger på papir eller et annet 

varig medium minst én gang i måneden.  
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KAPITTEL 4 

Felles bestemmelser 

Artikkel 59 

Valuta og valutaomregning 

1.  Betalinger skal foretas i den valuta som er avtalt mellom partene. 

2.  Dersom det tilbys en valutaomregningstjeneste før betalingstransaksjonen initieres, og dersom denne valutaomregnings-

tjenesten tilbys i en betalingsautomat, på salgsstedet eller av betalingsmottakeren, skal den part som tilbyr valutaomregnings-

tjenesten til betaleren, opplyse betaleren om alle gebyrer og om hvilken vekslingskurs som skal benyttes for omregning av 

betalingstransaksjonen. 

Betaleren skal samtykke i valutaomregningstjenesten på dette grunnlag. 

Artikkel 60 

Opplysninger om tilleggsgebyrer eller reduksjoner 

1.  Dersom betalingsmottakeren krever gebyr eller tilbyr en reduksjon for bruk av et gitt betalingsinstrument, skal betalings-

mottakeren underrette betaleren om dette før betalingstransaksjonen initieres. 

2.  Dersom betalingstjenesteyteren eller en annen part som er involvert i transaksjonen, krever gebyr for bruk av et gitt 

betalingsinstrument, skal denne underrette betalingstjenestebrukeren om dette før betalingstransaksjonen initieres. 

3.  Betaleren skal bare være forpliktet til å betale gebyrene nevnt i nr. 1 og 2 dersom deres fulle beløp var gjort kjent før 

betalingstransaksjonen ble initiert. 

AVDELING IV 

RETTIGHETER OG PLIKTER I FORBINDELSE MED YTING OG BRUK AV BETALINGSTJENESTER 

KAPITTEL 1 

Felles bestemmelser 

Artikkel 61 

Virkeområde 

1.  Dersom betalingstjenestebrukeren ikke er en forbruker, kan betalingstjenestebrukeren og betalingstjenesteyteren avtale at 

artikkel 62 nr. 1, artikkel 64 nr. 3 og artikkel 72, 74, 76, 77, 80, 89 og 90 helt eller delvis ikke får anvendelse. Betalingstjeneste-

brukeren og betalingstjenesteyteren kan også avtale andre frister enn dem fastsatt i artikkel 71. 

2.  Medlemsstatene kan fastsette at artikkel 102 ikke får anvendelse dersom betalingstjenestebrukeren ikke er en forbruker. 

3.  Medlemsstatene kan fastsette at bestemmelsene i denne avdeling får anvendelse på svært små foretak på samme måte som 

på forbrukere. 

4.  Dette direktiv berører ikke direktiv 2008/48/EF, andre relevante bestemmelser i unionsretten eller nasjonale tiltak med 

hensyn til vilkår for å yte kreditt til forbrukere, som ikke er harmonisert ved dette direktiv, og som er i samsvar med 

unionsretten. 

Artikkel 62 

Gjeldende gebyrer 

1.  Betalingstjenesteyteren skal ikke belaste betalingstjenestebrukeren for oppfyllelse av sin opplysningsplikt eller for 

korrigerende og forebyggende tiltak i henhold til denne avdeling, med mindre annet er fastsatt i artikkel 79 nr. 1, artikkel 80 

nr. 5 og artikkel 88 nr. 4. Disse gebyrene skal avtales mellom betalingstjenestebrukeren og betalingstjenesteyteren og skal være 

rimelige og stå i forhold til betalingstjenesteyterens faktiske kostnader.  
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2.  Medlemsstatene skal kreve at det for betalingstransaksjoner som ytes i Unionen, der både betalerens og betalingsmottakerens 

betalingstjenesteytere eller den eneste betalingstjenesteyteren i betalingstransaksjonen er etablert i Unionen, skal betalings-

mottakeren betale de gebyrer som dennes betalingstjenesteyter krever, og betaleren betale de gebyrer som dennes betalings-

tjenesteyter krever. 

3.  Betalingstjenesteyteren skal ikke hindre betalingsmottakeren i å kreve gebyr fra betaleren, tilby betaleren reduksjon eller 

på annen måte styre betaleren mot bruk av et gitt betalingsinstrument. Eventuelle gebyrer som ilegges, skal ikke overstige de 

direkte kostnadene betalingsmottakeren må bære for bruk av et gitt betalingsinstrument. 

4.  I alle tilfeller skal medlemsstatene sikre at betalingsmottakeren ikke krever gebyr for bruken av betalingsinstrumenter hvis 

formidlingsgebyrer er regulert i kapittel II i forordning (EU) 2015/751, og for betalingstjenester som omfattes av forordning 

(EU) nr. 260/2012. 

5.  Medlemsstatene kan forby eller begrense betalingsmottakeres rett til å kreve gebyrer, idet det tas hensyn til behovet for å 

stimulere konkurransen og fremme bruken av effektive betalingsinstrumenter. 

Artikkel 63 

Unntak for betalingsinstrumenter for lave beløp og for elektroniske penger 

1.  Når det gjelder betalingsinstrumenter som i samsvar med rammeavtalen gjelder bare enkeltstående betalingstransaksjoner 

som ikke overstiger 30 euro, eller som enten har en beløpsgrense på 150 euro eller lagrer midler som ikke på noe tidspunkt 

overstiger 150 euro, kan betalingstjenesteytere avtale med sine betalingstjenestebrukere at 

a)  artikkel 69 nr. 1 bokstav b) og artikkel 70 nr. 1 bokstav c) og d) samt artikkel 74 nr. 3 ikke får anvendelse dersom det ikke 

er mulig å sperre betalingsinstrumentet eller hindre ytterligere bruk av det, 

b)  artikkel 72 og 73 og artikkel 74 nr. 1 og 3 ikke får anvendelse dersom betalingsinstrumentet brukes anonymt eller betalings-

tjenesteyteren av andre grunner som er særegne for vedkommende betalingsinstrument, ikke er i stand til å bevise at en 

betalingstransaksjon var godkjent, 

c)  betalingstjenesteyteren, som unntak fra artikkel 79 nr. 1, ikke er pålagt å underrette betalingstjenestebrukeren om at 

betalingsordren er avvist, dersom det tydelig framgår av sammenhengen at den ikke er gjennomført, 

d)  betaleren, som unntak fra artikkel 80, ikke kan tilbakekalle betalingsordren etter å ha overført betalingsordren eller gitt sitt 

samtykke til å gjennomføre betalingstransaksjonen til betalingsmottakeren, 

e)  andre gjennomføringstider, som unntak fra artikkel 83 og 84, får anvendelse. 

2.  Når det gjelder innenlandske betalingstransaksjoner, kan medlemsstatene eller deres vedkommende myndigheter redusere 

eller doble beløpene nevnt i nr. 1. For forhåndsbetalte betalingsinstrumenter kan de øke disse beløpene til 500 euro. 

3.  Artikkel 73 og 74 i dette direktiv får også anvendelse på elektroniske penger som definert artikkel 2 nr. 2 i direktiv 

2009/110/EF, unntatt dersom betalerens betalingstjenesteyter ikke har mulighet til å fryse betalingskontoen som de elektroniske 

pengene er lagret på, eller sperre betalingsinstrumentet. Medlemsstatene kan begrense dette unntaket til betalingskontoer som 

de elektroniske pengene er lagret på, eller til betalingsinstrumenter av en viss verdi.  
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KAPITTEL 2 

Godkjenning av betalingstransaksjoner 

Artikkel 64 

Samtykke og tilbakekalling av samtykke 

1.  Medlemsstatene skal sikre at en betalingstransaksjon anses som godkjent bare dersom betaleren har gitt sitt samtykke til å 

gjennomføre betalingstransaksjonen. Betaleren kan godkjenne en betalingstransaksjon før eller, dersom det er avtalt mellom 

betaleren og betalingstjenesteyteren, etter at betalingstransaksjonen er gjennomført. 

2.  Samtykke til å gjennomføre en betalingstransaksjon eller en serie betalingstransaksjoner skal gis i den form som er avtalt 

mellom betaleren og betalingstjenesteyteren. Samtykke til å gjennomføre en betalingstransaksjon kan også gis via betalings-

mottakeren eller yteren av betalingsinitieringstjenesten. 

Dersom samtykke ikke foreligger, skal en betalingstransaksjon anses som uautorisert. 

3.  Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake av betaleren, men ikke senere enn på det tidspunkt da den i henhold til 

artikkel 80 er ugjenkallelig. Samtykke til å gjennomføre en serie betalingstransaksjoner kan også trekkes tilbake, og i så fall 

skal alle framtidige betalingstransaksjoner anses som uautorisert. 

4.  Framgangsmåten for å gi samtykke skal avtales mellom betaleren og de berørte betalingstjenesteyterne. 

Artikkel 65 

Bekreftelse på tilgjengelige midler 

1.  Medlemsstatene skal sikre at en kontotilbyder på anmodning fra en betalingstjenesteyter som utsteder kortbaserte 

betalingsinstrumenter, umiddelbart bekrefter om det beløp som kreves for å gjennomføre en kortbasert betalingstransaksjon, er 

tilgjengelig på betalerens betalingskonto, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Betalerens betalingskonto er tilgjengelig online på anmodningstidspunktet. 

b)  Betaleren har gitt sitt uttrykkelige samtykke til at kontotilbyderen kan svare på anmodninger fra en gitt betalingstjenesteyter 

om bekreftelse på at beløpet som tilsvarer en bestemt kortbasert betalingstransaksjon, er tilgjengelig på betalerens betalings-

konto. 

c)  Samtykket nevnt i bokstav b) er gitt før første anmodning om bekreftelse framsettes. 

2.  Betalingstjenesteyteren kan anmode om bekreftelsen nevnt i nr. 1 dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Betaleren har gitt sitt uttrykkelige samtykke til at betalingstjenesteyteren kan anmode om bekreftelsen nevnt i nr. 1. 

b)  Betaleren har initiert den kortbaserte betalingstransaksjonen for det aktuelle beløpet ved bruk av et kortbasert betalings-

instrument utstedt av betalingstjenesteyteren. 

c)  Betalingstjenesteyteren autentiserer seg overfor kontotilbyderen før hver anmodning om bekreftelse og kommuniserer 

sikkert med kontotilbyderen i samsvar med artikkel 98 nr. 1 bokstav d). 

3.  I samsvar med direktiv 95/46/EF skal bekreftelsen nevnt i nr. 1 bestå av et enkelt svar i form av «ja» eller «nei» og ikke i en 

angivelse av kontoens saldo. Dette svaret skal ikke lagres eller brukes for andre formål enn gjennomføring av den kortbaserte 

betalingstransaksjonen.  
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4.  Bekreftelsen nevnt i nr. 1 skal ikke gjøre det mulig for kontotilbyderen å reservere midler på betalerens betalingskonto. 

5.  Betaleren kan anmode kontotilbyderen om å bli meddelt betalingstjenesteyterens identitet og svaret som ble gitt. 

6.  Denne artikkel får ikke anvendelse på betalingstransaksjoner som initieres ved bruk av kortbaserte betalingsinstrumenter 

som elektroniske penger, som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2009/110/EF, er lagret på. 

Artikkel 66 

Regler for tilgang til betalingskonto for betalingsinitieringstjenester 

1.  Medlemsstatene skal sikre at en betaler har rett til å benytte en yter av betalingsinitieringstjenester for betalingstjenestene 

nevnt i vedlegg I nr. 7. Retten til å benytte en yter av betalingsinitieringstjenester får ikke anvendelse dersom betalingskontoen 

ikke er tilgjengelig online. 

2.  Når betaleren gir sitt uttrykkelige samtykke til at en betaling kan gjennomføres i samsvar med artikkel 64, skal 

kontotilbyderen treffe tiltakene angitt i nr. 4 i denne artikkel for å sikre betalerens rett til å benytte betalingsinitieringstjenesten. 

3.  Yteren av betalingsinitieringstjenesten skal 

a)  ikke på noe tidspunkt inneha betalerens midler i forbindelse med ytingen av betalingsinitieringstjenesten, 

b)  sikre at betalingstjenestebrukerens personaliserte sikkerhetsopplysninger ikke er tilgjengelige for andre parter enn brukeren 

og utstederen av de personaliserte sikkerhetsopplysningene, og at de overføres av yteren av betalingsinitieringstjenesten 

gjennom sikre og effektive kanaler, 

c)  sikre at alle andre opplysninger om betalingstjenestebrukeren som innhentes i forbindelse med yting av betalingsinitierings-

tjenester, bare oppgis til betalingsmottakeren og bare med betalingstjenestebrukerens uttrykkelige samtykke, 

d)  hver gang en betaling initieres, identifisere seg for betalerens kontotilbyder og kommunisere med kontotilbyderen, betaleren og 

betalingsmottakeren på en sikker måte i samsvar med artikkel 98 nr. 1 bokstav d), 

e)  ikke lagre sensitiv betalingsinformasjon tilhørende betalingstjenestebrukeren, 

f)  ikke anmode betalingstjenestebrukeren om andre opplysninger enn slike som er nødvendige for å yte betalingsinitierings-

tjenesten, 

g)  ikke bruke, hente eller lagre noen opplysninger for noe annet formål enn yting av betalingsinitieringstjenesten som 

betaleren uttrykkelig har anmodet om, 

h)  ikke endre beløp, betalingsmottaker eller noen andre elementer ved transaksjonen. 

4.  Kontotilbyderen skal 

a)  kommunisere sikkert med ytere av betalingsinitieringstjenester i samsvar med artikkel 98 nr. 1 bokstav d),  
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b)  umiddelbart etter mottak av betalingsordren fra en yter av betalingsinitieringstjenester framlegge eller gjøre tilgjengelig for 

yteren av betalingsinitieringstjenesten alle opplysninger om initieringen av betalingstransaksjonen og alle opplysninger som 

er tilgjengelige for kontotilbyderen om gjennomføringen av betalingstransaksjonen, 

c)  behandle betalingsordrer som overføres gjennom tjenestene til en yter av betalingsinitieringstjenester, likt med betalings-

ordrer som overføres direkte av betaleren, særlig med hensyn til tidspunkter, prioritet eller gebyrer, unntatt når det 

foreligger objektive grunner. 

5.  Ytingen av betalingsinitieringstjenester skal ikke være avhengig av at det foreligger et avtaleforhold for dette formål 

mellom yterne av betalingsinitieringstjenester og kontotilbyderne. 

Artikkel 67 

Regler for tilgang til og bruk av betalingskontoopplysninger for kontoopplysningstjenester 

1.  Medlemsstatene skal sikre at en betalingstjenestebruker har rett til å benytte tjenester som gir tilgang til kontoopplys-

ningene nevnt i vedlegg I nr. 8. Denne retten får ikke anvendelse dersom betalingskontoen ikke er tilgjengelig online. 

2.  Yteren av kontoopplysningstjenester skal 

a)  yte tjenester bare på grunnlag av et uttrykkelig samtykke fra betalingstjenestebrukeren, 

b)  sikre at betalingstjenestebrukerens personaliserte sikkerhetsopplysninger ikke er tilgjengelige for andre parter enn brukeren og 

utstederen av de personaliserte sikkerhetsopplysningene, og at når de de overføres av yteren av kontoopplysningstjenesten, 

skjer det gjennom sikre og effektive kanaler, 

c)  for hver kommunikasjonsøkt identifisere seg for betalingstjenestebrukerens kontotilbydere og kommunisere sikkert med 

kontotilbyderne og betalingstjenestebrukeren i samsvar med artikkel 98 nr. 1 bokstav d), 

d)  bare ha tilgang til opplysningene fra utpekte betalingskontoer og tilhørende betalingstransaksjoner, 

e)  ikke anmode om sensitiv betalingsinformasjon knyttet til betalingskontoer, 

f)  ikke bruke, hente eller lagre noen opplysninger for noe annet formål enn yting av den kontoopplysningstjeneste som 

betalingstjenestebrukeren uttrykkelig har anmodet om, i samsvar med bestemmelsene om vern av personopplysninger. 

3.  Når det gjelder betalingskontoer, skal kontotilbyderen 

a)  kommunisere sikkert med ytere av kontoopplysningstjenester i samsvar med artikkel 98 nr. 1 bokstav d) og 

b)  likebehandle anmodninger om opplysninger som overføres gjennom tjenestene til en yter av kontoopplysningstjenester, 

unntatt når det foreligger objektive grunner. 

4.  Ytingen av kontoopplysningstjenester skal ikke være avhengig av at det foreligger et avtaleforhold for dette formål 

mellom yterne av kontoopplysningstjenester og kontotilbyderne.  
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Artikkel 68 

Begrensninger på bruk av betalingsinstrumenter og på tilgang til betalingskontoer for betalingstjenesteytere 

1.  Dersom et gitt betalingsinstrument brukes for å gi samtykke, kan betaleren og betalerens betalingstjenesteyter avtale 

beløpsgrenser for betalingstransaksjoner som gjennomføres ved hjelp av det betalingsinstrumentet. 

2.  Dersom det er fastsatt i rammeavtalen, kan betalingstjenesteyteren forbeholde seg retten til å sperre betalingsinstrumentet 

av objektivt begrunnede hensyn knyttet til betalingsinstrumentets sikkerhet, mistanke om uautorisert eller bedragersk bruk av 

betalingsinstrumentet eller, når det gjelder et betalingsinstrument med en kredittlinje, en betydelig økt risiko for at betaleren 

ikke vil kunne oppfylle sin betalingsforpliktelse. 

3.  I slike tilfeller skal betalingstjenesteyteren underrette betaleren på avtalt måte om sperringen av betalingsinstrumentet og 

årsakene til dette, om mulig før betalingsinstrumentet blir sperret og senest umiddelbart etter, med mindre utlevering av slike 

opplysninger hindres av objektivt begrunnede sikkerhetshensyn eller er forbudt i henhold til annen unionsrett eller nasjonal rett. 

4.  Betalingstjenesteyteren skal oppheve sperringen av betalingsinstrumentet eller erstatte det med et nytt betalingsinstrument 

så snart grunnene til sperringen ikke lenger er til stede. 

5.  En kontotilbyder kan nekte en yter av kontoopplysningstjenester eller en yter av betalingsinitieringstjenester tilgang til en 

betalingskonto av objektivt begrunnede, behørig dokumenterte hensyn knyttet til uautorisert eller bedragersk tilgang til betalings-

kontoen av nevnte yter av kontoopplysningstjenester eller nevnte yter av betalingsinitieringstjenester, herunder uautorisert eller 

bedragersk initiering av en betalingstransaksjon. I slike tilfeller skal kontotilbyderen underrette betaleren på avtalt måte om at 

tilgang til betalingskontoen nektes, og årsakene til dette. Disse opplysningene skal om mulig gis til betaleren før tilgang nektes og 

senest umiddelbart etter, med mindre utlevering av slike opplysninger hindres av objektivt begrunnede sikkerhetshensyn eller er 

forbudt i henhold til annen unionsrett eller nasjonal rett. 

Kontotilbyderen skal gi tilgang til betalingskontoen så snart grunnene til at tilgang nektes, ikke lenger er til stede. 

6.  I tilfellene nevnt i nr. 5 skal kontotilbyderen umiddelbart rapportere hendelsen knyttet til yteren av kontoopplysningstjenester 

eller yteren av betalingsinitieringstjenester til vedkommende myndighet. Opplysningene skal omfatte relevante opplysninger om 

saken og begrunnelsen for at tiltakene ble truffet. Vedkommende myndighet skal vurdere saken og om nødvendig treffe egnede 

tiltak. 

Artikkel 69 

Betalingstjenestebrukerens plikter med hensyn til betalingsinstrumenter og personaliserte sikkerhetsopplysninger 

1.  Betalingstjenestebrukere som har rett til å bruke et betalingsinstrument, skal ha plikt til å 

a)  bruke betalingsinstrumentet i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk av betalingsinstrumentet, som skal være 

objektive, ikke-diskriminerende og forholdsmessige, 

b)  underrette uten unødig opphold betalingstjenesteyteren eller den enhet som denne har utpekt, dersom de oppdager tap, 

tyveri, urettmessig tilegnelse eller uautorisert bruk av betalingsinstrumentet. 

2.  Med hensyn til nr. 1 bokstav a) skal betalingstjenestebrukeren, så snart denne mottar et betalingsinstrument, særlig treffe 

alle rimelige tiltak for å sikre dets personaliserte sikkerhetsopplysninger.  
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Artikkel 70 

Betalingstjenesteyterens plikter med hensyn til betalingsinstrumenter 

1.  Betalingstjenesteyteren som utsteder et betalingsinstrument, skal 

a)  forsikre seg om at de personaliserte sikkerhetsopplysningene ikke er tilgjengelige for andre enn den betalingstjeneste-

brukeren som har rett til å bruke betalingsinstrumentet, uten at det berører betalingstjenestebrukerens plikter fastsatt i 

artikkel 69, 

b)  avholde seg fra å sende ut et betalingsinstrument som ikke er bestilt, unntatt dersom et betalingsinstrument som allerede er 

gitt til betalingstjenestebrukeren, skal erstattes, 

c)  sikre at betalingstjenestebrukeren til enhver tid har mulighet til å gi underretning i henhold til artikkel 69 nr. 1 bokstav b) 

eller til å anmode om at sperringen av betalingsinstrumentet oppheves i henhold til artikkel 68 nr. 4. På anmodning skal 

betalingstjenesteyteren gjøre betalingstjenestebrukeren i stand til, i en periode på 18 måneder etter underretningen, å bevise 

at slik underretning er gitt, 

d)  gi betalingstjenestebrukeren mulighet til å gi underretningen i henhold til artikkel 69 nr. 1 bokstav b) kostnadsfritt, og 

uansett ikke fakturere mer enn erstatningskostnadene som direkte kan henføres til betalingsinstrumentet, 

e)  hindre enhver bruk av betalingsinstrumentet så snart underretning er gitt i henhold til artikkel 69 nr. 1 bokstav b). 

2.  Betalingstjenesteyteren skal bære risikoen ved å sende et betalingsinstrument eller tilhørende personaliserte sikkerhets-

opplysninger til betalingstjenestebrukeren. 

Artikkel 71 

Underretning om og retting av uautoriserte eller feil gjennomførte betalingstransaksjoner 

1.  Betalingstjenestebrukeren skal få rettet en uautorisert eller feil gjennomført betalingstransaksjon fra betalingstjenesteyteren 

bare dersom betalingstjenestebrukeren har underrettet betalingstjenesteyteren snarest mulig etter å ha blitt oppmerksom på en slik 

transaksjon som har gitt opphav til et krav, herunder et krav i henhold til artikkel 89, og ikke senere enn 13 måneder etter 

debiteringsdato. 

Fristene for underretning fastsatt i første ledd får ikke anvendelse dersom betalingstjenesteyteren har unnlatt å gi eller gjøre 

tilgjengelig opplysningene om betalingstransaksjonen i samsvar med avdeling III. 

2.  Dersom en yter av en betalingsinitieringstjeneste er involvert, skal betalingstjenestebrukeren få rettelsen gjort av 

kontotilbyderen i henhold til nr. 1 i denne artikkel, uten at det berører artikkel 73 nr. 2 og artikkel 89 nr. 1. 

Artikkel 72 

Bevis på autentisering og gjennomføring av betalingstransaksjoner 

1.  Medlemsstatene skal kreve at dersom en betalingstjenestebruker nekter for å ha godkjent en gjennomført betalingstransaksjon 

eller hevder at betalingstransaksjonen ikke ble korrekt gjennomført, er det betalingstjenesteyteren som må bevise at betalings-

transaksjonen ble autentisert, korrekt registrert og bokført og ikke påvirket av teknisk svikt eller andre feil i tjenesten som 

betalingstjenesteyteren har ytt. 

Dersom betalingstransaksjonen er initiert gjennom en yter av betalingsinitieringstjenester, er det yteren av betalingsinitierings-

tjenester som har bevisbyrden innenfor rammen av sitt kompetanseområde for at betalingstransaksjonen ble autentisert og korrekt 

registrert og ikke påvirket av teknisk svikt eller andre feil knyttet til den betalingstjenesten som denne har ansvar for.  
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2.  Dersom en betalingstjenestebruker nekter for å ha godkjent en gjennomført betalingstransaksjon, skal bruken av et 

betalingsinstrument som er registrert av betalingstjenesteyteren, herunder eventuelt yteren av betalingsinitieringstjenesten, ikke 

i seg selv nødvendigvis være tilstrekkelig til å bevise at betalingstransaksjonen ble godkjent av betaleren, eller at betaleren 

opptrådte bedragersk eller forsettlig eller ved grov uaktsomhet unnlot å oppfylle en eller flere av sine plikter i henhold til 

artikkel 69. Betalingstjenesteyteren, herunder eventuelt yteren av betalingsinitieringstjenesten, skal legge fram utfyllende bevis 

på at det foreligger bedrageri eller grov uaktsomhet fra betalingstjenestebrukerens side. 

Artikkel 73 

Betalingstjenesteyteres ansvar for uautoriserte betalingstransaksjoner 

1.  Uten at det berører artikkel 71 skal medlemsstatene, når det gjelder en uautorisert betalingstransaksjon, sikre at betalerens 

betalingstjenesteyter umiddelbart tilbakebetaler beløpet for den uautoriserte betalingstransaksjonen til betaleren, og under 

enhver omstendighet senest ved utgangen av påfølgende virkedag, etter å ha oppdaget eller blitt underrettet om transaksjonen, 

unntatt dersom betalerens betalingstjenesteyter har rimelig grunn til å mistenke bedrageri og skriftlig underretter vedkommende 

nasjonale myndighet om denne grunnen. Dersom det er relevant, skal betalerens betalingstjenesteyter tilbakeføre den debiterte 

betalingskontoen til den tilstand den ville ha vært i dersom den uautoriserte betalingstransaksjonen ikke hadde funnet sted. 

Dette skal også sikre at valuteringsdatoen for kreditering av betalerens betalingskonto ikke faller på en senere dato enn den dato 

da beløpet ble debitert. 

2.  Dersom betalingstransaksjonen er initiert gjennom en yter av betalingsinitieringstjenester, skal kontotilbyderen foreta 

tilbakebetaling umiddelbart, og under enhver omstendighet senest ved utgangen av påfølgende virkedag, av beløpet for den 

uautoriserte betalingstransaksjonen og, dersom det er relevant, tilbakeføre den debiterte betalingskontoen til den tilstand den 

ville ha vært i dersom den uautoriserte betalingstransaksjonen ikke hadde funnet sted. 

Dersom yteren av betalingsinitieringstjenesten er ansvarlig for den uautoriserte betalingstransaksjonen, skal den umiddelbart 

kompensere kontotilbyderen på dennes anmodning for påførte tap eller utbetalte beløp som følge av tilbakebetalingen til 

betaleren, herunder beløpet for den uautoriserte betalingstransaksjonen. I samsvar med artikkel 72 nr. 1 er det yteren av 

betalingsinitieringstjenesten som har bevisbyrden innenfor rammen av sitt kompetanseområde for at betalingstransaksjonen ble 

autentisert og korrekt registrert og ikke påvirket av teknisk svikt eller andre feil knyttet til den betalingstjenesten som denne har 

ansvar for. 

3.  Ytterligere økonomisk erstatning kan fastsettes i samsvar med den lovgivning som gjelder for avtalen som er inngått 

mellom betaleren og betalingstjenesteyteren, eller eventuelt kontrakten som er inngått mellom betaleren og yteren av betalings-

initieringstjenesten. 

Artikkel 74 

Betalerens ansvar for uautoriserte betalingstransaksjoner 

1.  Som unntak fra artikkel 73 kan betaleren bli forpliktet til å bære tap på opptil 50 euro knyttet til uautoriserte betalings-

transaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument eller at et betalingsinstrument er urettmessig tilegnet. 

Første ledd får ikke anvendelse dersom 

a)  tapet, tyveriet eller den urettmessige tilegnelsen av et betalingsinstrument ikke kunne oppdages av betaleren før en betaling, 

med mindre betaleren har opptrådt bedragersk, eller 

b)  tapet skyldtes handlinger eller mangel på tiltak fra en betalingstjenesteyters ansatt, agent eller filial eller en enhet som 

dennes virksomhet var utkontraktert til. 

Betaleren skal bære alle tap knyttet til uautoriserte betalingstransaksjoner dersom de oppsto ved at betaleren har opptrådt 

bedragersk eller forsettlig eller ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine plikter i henhold til artikkel 69. 

I slike tilfeller får det høyeste beløpet nevnt i første ledd ikke anvendelse.  
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I tilfeller der betaleren verken har opptrådt bedragersk eller forsettlig har unnlatt å oppfylle sine plikter i henhold til artikkel 69, 

kan medlemsstatene redusere ansvaret nevnt i dette nummer, idet det særlig tas hensyn til arten av betalingsinstrumentets 

personaliserte sikkerhetsopplysninger og de konkrete omstendighetene omkring tapet, tyveriet eller den urettmessige tilegnelsen 

av betalingsinstrumentet. 

2.  Dersom betalerens betalingstjenesteyter ikke krever sterk kundeautentisering, skal betaleren ikke bære noe økonomisk tap, 

med mindre betaleren har opptrådt bedragersk. En betalingsmottaker eller betalingsmottakers betalingstjenesteyter som ikke 

godtar sterk kundeautentisering, skal dekke økonomisk skade som er påført betalerens betalingstjenesteyter. 

3.  Betaleren skal ikke bære noen økonomiske følger av bruken av det tapte, stjålne eller urettmessig tilegnede betalings-

instrumentet etter at det er gitt underretning i samsvar med artikkel 69 nr. 1 bokstav b), med mindre betaleren har opptrådt 

bedragersk. 

Dersom betalingstjenesteyteren ikke sørger for at det til enhver tid finnes en hensiktsmessig meldingsmetode for tapte, stjålne 

eller urettmessig tilegnede betalingsinstrumenter slik det kreves i henhold til artikkel 70 nr. 1 bokstav c), skal betaleren ikke ha 

ansvar for de økonomiske følgene av bruken av betalingsinstrumentet, med mindre betaleren har opptrådt bedragersk. 

Artikkel 75 

Betalingstransaksjoner der transaksjonsbeløpet ikke er kjent på forhånd 

1.  Dersom en betalingstransaksjon initieres av eller gjennom betalingsmottakeren i forbindelse med en kortbasert betalings-

transaksjon og det nøyaktige beløpet ikke er kjent på det tidspunkt da betaleren gir sitt samtykke til å gjennomføre betalings-

transaksjonen, kan betalerens betalingstjenesteyter reservere midler på betalerens betalingskonto bare dersom betaleren har gitt 

sitt samtykke til det nøyaktige beløp som skal reserveres. 

2.  Betalerens betalingstjenesteyter skal frigi midlene som er reservert på betalerens betalingskonto i henhold til nr. 1, uten 

unødig opphold når opplysninger om betalingstransaksjonens nøyaktige beløp er mottatt, og senest umiddelbart etter at 

betalingsordren er mottatt. 

Artikkel 76 

Tilbakebetaling av betalingstransaksjoner initiert av eller gjennom en betalingsmottaker 

1.  Medlemsstatene skal sikre at en betaler har rett til tilbakebetaling fra betalingstjenesteyteren av en godkjent betalings-

transaksjon som er initiert av eller gjennom en betalingsmottaker, og som allerede er gjennomført, dersom begge følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Betalingstransaksjonens nøyaktige beløp var ikke angitt i godkjenningen da godkjenningen ble gitt. 

b)  Betalingstransaksjonens beløp oversteg det beløp som betaleren med rimelighet kunne ha forventet, idet det tas hensyn til 

betalerens tidligere utgiftsmønster, vilkårene i rammeavtalen og andre relevante omstendigheter. 

Dersom betalingstjenesteyteren forlanger det, har betaleren bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt. 

Tilbakebetalt beløp skal dekke den gjennomførte betalingstransaksjonens beløp i sin helhet. Valuteringsdatoen for kreditering 

av betalerens betalingskonto kan ikke falle på en senere dato enn den dato da beløpet ble debitert. 

Uten at det berører nr. 3 i denne artikkel, skal medlemsstatene sikre at betaleren ved direkte debiteringer som nevnt i artikkel 1 i 

forordning (EU) nr. 260/2012, i tillegg til retten nevnt i første ledd i dette nummer, har en ubetinget rett til tilbakebetaling innen 

fristene fastsatt i artikkel 77 i dette direktiv.  
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2.  Med hensyn til nr. 1 første ledd bokstav b) kan betaleren imidlertid ikke påberope seg valutavekslingshensyn dersom den 

referansevekslingskurs som er avtalt med betalingstjenesteyteren i samsvar med artikkel 45 nr. 1 bokstav d) og artikkel 52 nr. 3 

bokstav b), ble benyttet. 

3.  I rammeavtalen mellom betaleren og betalingstjenesteyteren kan det avtales at betaleren ikke har rett til tilbakebetaling 

dersom 

a)  betaleren har gitt samtykke til å gjennomføre betalingstransaksjonen direkte til betalingstjenesteyteren, og 

b)  dersom det er relevant, betalingstjenesteyteren eller betalingsmottakeren på avtalt måte hadde gitt eller gjort tilgjengelig for 

betaleren opplysninger om den framtidige betalingstransaksjon minst fire uker før forfallsdag. 

4.  For direkte debiteringer i andre valutaer enn euro kan medlemsstatene kreve at deres betalingstjenesteytere skal tilby 

gunstigere tilbakebetalingsvilkår i samsvar med sine ordninger for direkte debitering, forutsatt at de er mer fordelaktige for 

betaleren. 

Artikkel 77 

Anmodninger om tilbakebetaling for betalingstransaksjoner initiert av eller gjennom en betalingsmottaker 

1.  Medlemsstatene skal sikre at betaleren i en periode på åtte uker fra den dato da midlene ble debitert, kan anmode om 

tilbakebetaling i henhold til artikkel 76 for en godkjent betalingstransaksjon initiert av eller gjennom en betalingsmottaker. 

2.  Innen ti virkedager etter å ha mottatt en anmodning om tilbakebetaling skal betalingstjenesteyteren enten tilbakebetale 

betalingstransaksjonens fulle beløp eller gi en begrunnelse for avslaget på tilbakebetaling, der det angis hvilke organer betaleren 

kan henvende seg til i samsvar med artikkel 99–102 dersom betaleren ikke godtar begrunnelsen som er gitt. 

Betalingstjenesteyterens rett i henhold til første ledd i dette nummer til å nekte tilbakebetaling får ikke anvendelse i tilfellet 

angitt i artikkel 76 nr. 1 fjerde ledd. 

KAPITTEL 3 

Gjennomføring av betalingstransaksjoner 

Avsni t t  1  

Betal ing sordrer og  overførte  belø p  

Artikkel 78 

Mottak av betalingsordrer 

1.  Medlemsstatene skal påse at mottakstidspunktet er det tidspunkt da betalingsordren mottas av betalerens betalingstjeneste-

yter. 

Betalerens konto skal ikke debiteres før betalingsordren er mottatt. Dersom mottakstidspunktet ikke er en virkedag for 

betalerens betalingstjenesteyter, skal betalingsordren anses for å ha blitt mottatt påfølgende virkedag. Betalingstjenesteyteren 

kan fastsette at betalingsordrer som ikke er mottatt innen en bestemt frist nær slutten av en virkedag, skal anses for å være 

mottatt påfølgende virkedag. 

2.  Dersom betalingstjenestebrukeren som initierer en betalingsordre, og betalingstjenesteyteren avtaler at gjennomføringen 

av betalingsordren skal begynne på en bestemt dag eller ved utløpet av en viss periode eller på den dag betaleren har stilt midler 

til rådighet for sin betalingstjenesteyter, skal mottakstidspunktet i henhold til artikkel 83 anses å være den avtalte dagen. 

Dersom den avtalte dagen ikke er en virkedag for betalingstjenesteyteren, skal betalingsordren anses å ha blitt mottatt den 

påfølgende virkedag.  
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Artikkel 79 

Avvisning av betalingsordrer 

1.  Dersom betalingstjenesteyteren avslår å gjennomføre en betalingsordre eller initiere en betalingstransaksjon, skal betalings-

tjenestebrukeren underrettes om avvisningen og om mulig om grunnene til dette samt framgangsmåten for å korrigere eventuelle 

faktiske feil som førte til avvisningen, med mindre dette er forbudt i henhold til annen unionsrett eller nasjonal rett. 

Betalingstjenesteyteren skal gi eller gjøre tilgjengelig denne underretningen på avtalt måte så snart som mulig og i alle tilfeller 

innen fristene angitt i artikkel 83. 

Rammeavtalen kan inneholde et vilkår om at betalingstjenesteyteren kan kreve et rimelig gebyr for et slikt avslag dersom 

avslaget er objektivt begrunnet. 

2.  I tilfeller der alle vilkårene fastsatt i betalerens rammeavtale er oppfylt, skal betalerens kontotilbyder ikke avslå å gjennom-

føre en godkjent betalingsordre, uansett om betalingsordren er initiert av en betaler, herunder gjennom en yter av betalings-

initieringstjenester, eller av eller gjennom en betalingsmottaker, med mindre dette er forbudt i henhold til annen unionsrett eller 

nasjonal rett. 

3.  I henhold til artikkel 83 og 89 skal en betalingsordre som er nektet gjennomført, anses som ikke mottatt. 

Artikkel 80 

Betalingsordrens ugjenkallelighet 

1.  Medlemsstatene skal sikre at betalingstjenestebrukeren ikke kan tilbakekalle en betalingsordre når den er mottatt av 

betalerens betalingstjenesteyter, med mindre annet er angitt i denne artikkel. 

2.  Dersom betalingstransaksjonen er initiert av en yter av betalingsinitieringstjenester eller av eller gjennom betalings-

mottakeren, skal betaleren ikke kunne tilbakekalle betalingsordren etter å ha gitt sitt samtykke til yteren av betalings-

initieringstjenesten om å initiere betalingstransaksjonen eller etter å ha gitt sitt samtykke til betalingsmottakeren om å 

gjennomføre betalingstransaksjonen. 

3.  Ved en direkte debitering, og uten at det berører retten til tilbakebetaling, kan betaleren imidlertid tilbakekalle betalings-

ordren senest ved utgangen av virkedagen før den dag som er avtalt for debitering av midlene. 

4.  I tilfellet nevnt i artikkel 78 nr. 2 kan betalingstjenestebrukeren tilbakekalle en betalingsordre senest innen utgangen av 

virkedagen før den avtalte dagen. 

5.  Etter utløpet av fristene fastsatt i nr. 1–4 kan betalingsordren tilbakekalles bare dersom dette er avtalt mellom betalings-

tjenestebrukeren og berørte betalingstjenesteytere. I tilfellene nevnt i nr. 2 og 3 skal det også kreves samtykke fra betalings-

mottakeren. Dersom det er fastsatt i rammeavtalen, kan den berørte betalingstjenesteyteren kreve gebyr for tilbakekallingen. 

Artikkel 81 

Overførte beløp og mottatte beløp 

1.  Medlemsstatene skal kreve at betalerens betalingstjenesteytere, betalingsmottakerens betalingstjenesteytere og alle 

betalingstjenesteyternes eventuelle formidlere overfører betalingstransaksjonens fulle beløp og ikke trekker gebyrer fra det 

overførte beløpet. 

2.  Betalingsmottakeren og betalingstjenesteyteren kan imidlertid avtale at den berørte betalingstjenesteyter skal trekke sine 

gebyrer fra det overførte beløpet før dette krediteres betalingsmottakeren. I så fall skal betalingstransaksjonens fulle beløp og 

gebyrene holdes atskilt i de opplysningene som gis til betalingsmottakeren.  
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3.  Dersom andre gebyrer trekkes fra det overførte beløpet enn dem som er nevnt i nr. 2, skal betalerens betalingstjenesteyter 

påse at betalingsmottakeren mottar det fulle beløpet for betalingstransaksjonen initiert av betaleren. Dersom betalingstrans-

aksjonen er initiert av eller gjennom betalingsmottakeren, skal betalingsmottakerens betalingstjenesteyter påse at betalingstrans-

aksjonens fulle beløp mottas av betalingsmottakeren. 

Avsni t t  2  

Gjennomføring sfris t  og  val uteringsdato  

Artikkel 82 

Virkeområde 

1.  Dette avsnitt får anvendelse på 

a)  betalingstransaksjoner i euro, 

b)  innenlandske betalingstransaksjoner i valutaen til en medlemsstat utenfor euroområdet, 

c)  betalingstransaksjoner som omfatter bare én valutaomregning mellom euro og valutaen til en medlemsstat utenfor 

euroområdet, forutsatt at den nødvendige valutaomregningen utføres i den berørte medlemsstat utenfor euroområdet, og, 

når det gjelder betalingstransaksjoner på tvers av landegrensene, at overføringen på tvers av landegrensene skjer i euro. 

2.  Dette avsnitt får anvendelse på andre betalingstransaksjoner enn dem som er nevnt i nr. 1, med mindre annet er avtalt mellom 

betalingstjenestebrukeren og betalingstjenesteyteren, med unntak av artikkel 87, som partene ikke kan fravike ved avtale. Dersom 

betalingstjenestebrukeren og betalingstjenesteyteren avtaler en lengre periode enn den som er fastsatt i artikkel 83 for betalings-

transaksjoner innenfor Unionen, skal denne perioden imidlertid ikke overstige fire virkedager etter mottakstidspunktet nevnt i 

artikkel 78. 

Artikkel 83 

Betalingstransaksjoner til en betalingskonto 

1.  Medlemsstatene skal kreve at betalerens betalingstjenesteyter sikrer at betalingstransaksjonens beløp etter mottakstidspunktet 

nevnt i artikkel 78 krediteres kontoen til betalingsmottakerens betalingstjenesteyter på slutten av påfølgende virkedag. For 

betalingstransaksjoner initiert på papir kan denne fristen forlenges med ytterligere én virkedag. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at betalingsmottakerens betalingstjenesteyter valuterer og gjør tilgjengelig betalingstransaksjonens 

beløp på betalingsmottakerens betalingskonto etter at betalingstjenesteyteren har mottatt midlene i samsvar med artikkel 87. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at betalingsmottakerens betalingstjenesteyter overfører en betalingsordre initiert av eller 

gjennom betalingsmottakeren til betalerens betalingstjenesteyter innen de frister som er avtalt mellom betalingsmottakeren og 

betalingstjenesteyteren, slik at oppgjør ved direkte debitering kan skje på avtalt forfallsdato. 

Artikkel 84 

Tilfeller der betalingsmottakeren ikke har betalingskonto hos betalingstjenesteyteren 

Dersom betalingsmottakeren ikke har en betalingskonto hos betalingstjenesteyteren, skal midlene gjøres tilgjengelige for 

betalingsmottakeren av den betalingstjenesteyter som mottar midlene for betalingsmottakeren, innen fristen fastsatt i 

artikkel 83.  
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Artikkel 85 

Kontanter satt inn på en betalingskonto 

Dersom en forbruker setter inn kontanter på en betalingskonto hos en betalingstjenesteyter i denne betalingskontoens valuta, 

skal betalingstjenesteyteren sikre at beløpet blir gjort tilgjengelig og valuteres umiddelbart etter at midlene er mottatt. Dersom 

betalingstjenestebrukeren ikke er en forbruker, skal beløpet gjøres tilgjengelig og valuteres senest den påfølgende virkedag etter 

at midlene ble mottatt. 

Artikkel 86 

Innenlandske betalingstransaksjoner 

For innenlandske betalingstransaksjoner kan medlemsstatene fastsette kortere gjennomføringstid enn dem som er fastsatt i dette 

avsnitt. 

Artikkel 87 

Valuteringsdato og midlenes tilgjengelighet 

1.  Medlemsstatene skal sikre at valuteringsdatoen for kreditering av betalingsmottakerens betalingskonto ikke er senere enn 

den virkedag da betalingstransaksjonens beløp krediteres kontoen til betalingsmottakerens betalingstjenesteyter. 

2.  Betalingsmottakerens betalingstjenesteyter skal påse at betalingstransaksjonens beløp stilles til rådighet for betalings-

mottakeren umiddelbart etter at beløpet er kreditert kontoen til betalingsmottakerens betalingstjenesteyter, dersom det hos 

betalingsmottakerens betalingstjenesteyter 

a)  ikke finner sted noen valutaomregning, eller 

b)  det finner sted en valutaomregning mellom euro og en medlemsstats valuta eller mellom to medlemsstaters valutaer. 

Forpliktelsen fastsatt i dette nummer får også anvendelse på betalinger innenfor en og samme betalingstjenesteyter. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at valuteringsdatoen for debitering av betalerens betalingskonto ikke er tidligere enn det 

tidspunkt da betalingstransaksjonens beløp debiteres denne betalingskontoen. 

Avsni t t  3  

Erstatning sansvar  

Artikkel 88 

Feilaktige entydige identifikasjonskoder 

1.  Dersom en betalingsordre gjennomføres i samsvar med den entydige identifikasjonskoden, skal betalingsordren anses å 

være korrekt gjennomført med hensyn til den betalingsmottaker som angis i den entydige identifikasjonskoden. 

2.  Dersom den entydige identifikasjonskoden som betalingstjenestebrukeren har oppgitt, er feil, skal betalingstjenesteyteren 

ikke være ansvarlig i henhold til artikkel 89 for manglende eller mangelfull gjennomføring av betalingstransaksjonen. 

3.  Betalerens betalingstjenesteyter skal imidlertid treffe rimelige tiltak for å inndrive de midlene som betalingstransaksjonen 

gjaldt. Betalingsmottakerens betalingstjenesteyter skal medvirke i disse anstrengelsene, også ved å gi betalerens betalingstjeneste-

yter alle opplysninger som er relevante for å kreve inn midlene. 

Dersom innkreving av midlene i henhold til første ledd ikke er mulig, skal betalerens betalingstjenesteyter på skriftlig 

anmodning gi betaleren alle opplysninger som betalerens betalingstjenesteyter har tilgjengelig, og som er relevante for betaleren 

dersom denne vil iverksette rettslige skritt for å inndrive midlene.  
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4.  Dersom det er fastsatt i rammeavtalen, kan betalingstjenesteyteren kreve gebyr av betalingstjenestebrukeren for inndrivelsen. 

5.  Dersom betalingstjenestebrukeren gir flere opplysninger enn dem som er angitt i artikkel 45 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 

52 nr. 2 bokstav b), skal betalingstjenesteyteren være ansvarlig bare for gjennomføring av betalingstransaksjoner i samsvar med 

den entydige identifikasjonskoden som betalingstjenestebrukeren har angitt. 

Artikkel 89 

Betalingstjenesteyteres ansvar for manglende, mangelfull eller forsinket gjennomføring av betalingstransaksjoner 

1.  Dersom en betalingsordre er initiert direkte av betaleren, skal betalerens betalingstjenesteyter, uten at det berører artikkel 71, 

artikkel 88 nr. 2 og 3 og artikkel 93, være ansvarlig overfor betaleren for korrekt gjennomføring av betalingstransaksjonen, med 

mindre betalingstjenesteyteren kan bevise overfor betaleren og, der det er relevant, betalingsmottakerens betalingstjenesteyter at 

betalingsmottakerens betalingstjenesteyter mottok betalingstransaksjonens beløp i samsvar med artikkel 83 nr. 1. I så fall skal 

betalingsmottakerens betalingstjenesteyter være ansvarlig overfor betalingsmottakeren for korrekt gjennomføring av betalings-

transaksjonen. 

Dersom betalerens betalingstjenesteyter er ansvarlig i henhold til første ledd, skal denne snarest mulig tilbakebetale til betaleren 

beløpet for den manglende eller mangelfullt gjennomførte betalingstransaksjonen og, der det er relevant, tilbakeføre den 

debiterte betalingskontoen til den tilstand den ville ha vært i dersom den mangelfulle betalingstransaksjonen ikke hadde funnet 

sted. 

Valuteringsdatoen for kreditering av betalerens betalingskonto kan ikke falle på en senere dato enn da beløpet ble debitert. 

Dersom betalingsmottakerens betalingstjenesteyter er ansvarlig i henhold til første ledd, skal denne umiddelbart stille betalings-

transaksjonens beløp til rådighet for betalingsmottakeren og, der det er relevant, kreditere betalingsmottakerens betalingskonto 

med det tilsvarende beløpet. 

Valuteringsdatoen for kreditering av betalingsmottakerens betalingskonto kan ikke falle på en senere dato enn den dato da beløpet 

ville ha blitt valutert dersom transaksjonen hadde vært korrekt gjennomført i samsvar med artikkel 87. 

Dersom en betalingstransaksjon er for sent gjennomført, skal betalingsmottakerens betalingstjenesteyter, på anmodning fra 

betalerens betalingstjenesteyter som opptrer på vegne av betaleren, sikre at valuteringsdatoen for kreditering av betalingsmot-

takerens betalingskonto ikke faller på en senere dato enn den dato da beløpet ville ha blitt valutert dersom transaksjonen hadde vært 

korrekt gjennomført. 

Dersom en betalingstransaksjon ikke er gjennomført eller er mangelfullt gjennomført og betalingsordren er initiert av betaleren, 

skal betalerens betalingstjenesteyter, uansett hvem som er ansvarlig i henhold til dette nummer, på anmodning umiddelbart forsøke 

å spore betalingstransaksjonen og underrette betaleren om utfallet. Dette skal være kostnadsfritt for betaleren. 

2.  Dersom en betalingsordre er initiert av eller gjennom betalingsmottakeren, skal betalingsmottakerens betalingstjenesteyter, 

uten at det berører artikkel 71, artikkel 88 nr. 2 og 3 og artikkel 93, være ansvarlig overfor betalingsmottakeren for korrekt 

overføring av betalingsordren til betalerens betalingstjenesteyter i samsvar med artikkel 83 nr. 3. Dersom betalingsmottakerens 

betalingstjenesteyter er ansvarlig i henhold til dette ledd, skal denne umiddelbart på nytt overføre vedkommende betalingsordre til 

betalerens betalingstjenesteyter. 

Ved sen overføring av betalingsordren skal beløpet valuteres på betalingsmottakerens betalingskonto senest på den datoen da 

beløpet ville ha blitt valutert dersom transaksjonen hadde vært korrekt gjennomført. 

Dessuten skal betalingsmottakerens betalingstjenesteyter, uten at det berører artikkel 71, artikkel 88 nr. 2 og 3 og artikkel 93, være 

ansvarlig overfor betalingsmottakeren for å håndtere betalingstransaksjonen i samsvar med sine plikter i henhold til artikkel 87. 

Dersom betalingsmottakerens betalingstjenesteyter er ansvarlig i henhold til dette ledd, skal denne påse at betalingstransaksjonens 

beløp stilles til rådighet for betalingsmottakeren umiddelbart etter at beløpet er kreditert kontoen til betalingsmottakerens 

betalingstjenesteyter. Beløpet skal valuteres på betalingsmottakerens betalingskonto senest på den datoen da beløpet ville ha blitt 

valutert dersom transaksjonen hadde vært korrekt gjennomført.  
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Dersom en betalingstransaksjon ikke er gjennomført eller er mangelfullt gjennomført og betalingsmottakerens betalingstjenesteyter 

ikke er ansvarlig i henhold til første og tredje ledd, skal betalerens betalingstjenesteyter være ansvarlig overfor betaleren. Dersom 

betalerens betalingstjenesteyter i henhold til dette er ansvarlig, skal denne, når det er relevant, snarest mulig tilbakebetale til 

betaleren beløpet for betalingstransaksjonen som ikke er gjennomført eller er mangelfullt gjennomført, og tilbakeføre den debiterte 

betalingskontoen til den tilstand den ville ha vært i dersom den mangelfulle betalingstransaksjonen ikke hadde blitt gjennomført. 

Valuteringsdatoen for kreditering av betalerens betalingskonto kan ikke falle på en senere dato enn den dato da beløpet ble debitert. 

Plikten i henhold til fjerde ledd får ikke anvendelse på betalerens betalingstjenesteyter dersom betalerens betalingstjenesteyter 

beviser at betalingsmottakerens betalingstjenesteyter har mottatt betalingstransaksjonens beløp, også dersom gjennomføringen av 

betalingstransaksjonen bare er forsinket. I så fall skal betalingsmottakerens betalingstjenesteyter valutere beløpet på betalings-

mottakerens betalingskonto senest på den datoen da beløpet ville ha blitt valutert dersom transaksjonen hadde blitt korrekt 

gjennomført. 

Dersom en betalingstransaksjon ikke er gjennomført eller er mangelfullt gjennomført og betalingsordren er initiert av eller 

gjennom betalingsmottakeren, skal betalingsmottakerens betalingstjenesteyter, uansett hvem som er ansvarlig i henhold til dette 

nummer, på anmodning umiddelbart forsøke å spore betalingstransaksjonen og underrette betalingsmottakeren om utfallet. 

Dette skal være kostnadsfritt for betalingsmottakeren. 

3.  Betalingstjenesteytere skal dessuten være ansvarlige overfor sine respektive betalingstjenestebrukere for eventuelle 

gebyrer som de er ansvarlige for, og for eventuelle renter som betalingstjenestebrukeren skal betale som følge av manglende 

eller mangelfull, herunder forsinket, gjennomføring av betalingstransaksjonen. 

Artikkel 90 

Betalingsinitieringstjenestens ansvar for manglende, mangelfull eller forsinket gjennomføring av 

betalingstransaksjoner 

1.  Dersom en betalingsordre er initiert av betaleren gjennom en yter av betalingsinitieringstjenester, skal kontotilbyderen, 

uten at det berører artikkel 71 og artikkel 88 nr. 2 og 3, tilbakebetale til betaleren beløpet for den manglende eller mangelfulle 

betalingstransaksjonen og, der det er relevant, tilbakeføre den debiterte betalingskontoen til den tilstand den ville ha vært i 

dersom den mangelfulle betalingstransaksjonen ikke hadde funnet sted. 

Det er yteren av betalingsinitieringstjenester som har bevisbyrden for at betalingsordren ble mottatt av betalerens kontotilbyder 

i samsvar med artikkel 78, og at betalingstransaksjonen hva dens kompetanseområde angår, ble autentisert og korrekt registrert 

og ikke påvirket av teknisk svikt eller andre feil knyttet til den manglende, mangelfulle eller forsinkede gjennomføringen av 

transaksjonen. 

2.  Dersom yteren av betalingsinitieringstjenester er ansvarlig for den manglende, mangelfulle eller forsinkede gjennomføringen 

av betalingstransaksjonen, skal den umiddelbart kompensere kontotilbyderen på dennes anmodning for påførte tap eller utbetalte 

beløp som følge av tilbakebetalingen til betaleren. 

Artikkel 91 

Ytterligere økonomisk erstatning 

All økonomisk erstatning utover den som er fastsatt i henhold til dette avsnitt, kan fastsettes i samsvar med den lovgivning som 

får anvendelse på den avtalen som er inngått mellom betalingstjenestebrukeren og betalingstjenesteyteren. 

Artikkel 92 

Regressrett 

1.  Dersom en betalingstjenesteyters ansvar i henhold til artikkel 73, 89 og 90 kan tilskrives en annen betalingstjenesteyter eller 

en formidler, skal vedkommende betalingstjenesteyter eller formidler kompensere den første betalingstjenesteyteren for påførte tap 

eller utbetalte beløp i henhold til artikkel 73, 89 og 90. Dette skal omfatte erstatning dersom noen av betalingstjenesteyterne 

unnlater å bruke sterk kundeautentisering.  
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2.  Ytterligere økonomisk erstatning kan fastsettes i samsvar med avtaler mellom betalingstjenesteytere og/eller formidlere og 

den lovgivning som får anvendelse på avtalen mellom dem. 

Artikkel 93 

Unormale og uforutsette omstendigheter 

Ansvar i henhold til kapittel 2 og 3 får ikke anvendelse i tilfeller av unormale og uforutsette omstendigheter som den som 

påberoper seg dem, ikke har innflytelse på, og med følger som ville ha vært uunngåelige til tross for alle anstrengelser for unngå 

dem, eller dersom en betalingstjenesteyter er bundet av andre rettslige plikter som omfattes av unionsretten eller nasjonal rett. 

KAPITTEL 4 

Vern av personopplysninger 

Artikkel 94 

Vern av personopplysninger 

1.  Medlemsstatene skal tillate at betalingssystemer og betalingstjenesteytere behandler personopplysninger når dette er 

nødvendig for å sikre forebygging, etterforskning og avsløring av betalingsbedrageri. Formidling av opplysninger til fysiske 

personer om behandlingen av personopplysninger samt behandling av slike personopplysninger og enhver annen behandling av 

personopplysninger i henhold til dette direktiv skal utføres i samsvar med direktiv 95/46/EF, de nasjonale reglene som 

innarbeider direktiv 95/46/EF, og forordning (EF) nr. 45/2001. 

2.  Betalingstjenesteytere skal bare hente, behandle og lagre personopplysninger som er nødvendige for å yte betalingstjenestene, 

med uttrykkelig samtykke fra betalingstjenestebrukeren. 

KAPITTEL 5 

Operasjonelle risikoer, sikkerhetsrisikoer og autentisering 

Artikkel 95 

Styring av operasjonelle risikoer og sikkerhetsrisikoer 

1.  Medlemsstatene skal sikre at betalingstjenesteytere fastsetter en ramme med egnede risikoreduserende tiltak og kontrollord-

ninger for å styre de operasjonelle risikoene og sikkerhetsrisikoene knyttet til de betalingstjenestene de yter. Som en del av denne 

rammen skal betalingstjenesteyterne innføre og opprettholde effektive framgangsmåter for å håndtere hendelser, herunder for å 

avdekke og klassifisere større operasjonelle hendelser og sikkerhetshendelser. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at betalingstjenesteyterne årlig, eller oftere som fastsatt av vedkommende myndighet, sender 

vedkommende myndigheter en oppdatert og omfattende vurdering av de operasjonelle risikoer og sikkerhetsrisikoer som er 

knyttet til betalingstjenestene de yter, og angir hvor hensiktsmessige de risikoreduserende tiltak og kontrollordningene som er 

gjennomført for å håndtere disse risikoene, er. 

3.  Innen 13. juli 2017 skal EBA, i nært samarbeid med ESB og etter samråd med alle berørte parter, herunder dem på markedet 

for betalingstjenester, slik at alle interesser er representert, utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) 

nr. 1093/2010 med hensyn til innføringen, gjennomføringen og overvåkingen av sikkerhetstiltakene, herunder eventuelle 

sertifiseringsprosesser. 

EBA skal, i nært samarbeid med ESB, gjennomgå retningslinjene nevnt i første ledd regelmessig og under enhver omstendighet 

minst hvert annet år. 

4.  Idet det tas hensyn til erfaringene fra anvendelsen av retningslinjene nevnt i nr. 3, skal EBA, eventuelt på anmodning fra 

Kommisjonen, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for kriteriene og vilkårene for innføring og overvåking av 

sikkerhetstiltakene.  
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Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

5.  EBA skal på området operasjonelle risikoer og sikkerhetsrisikoer i tilknytning til betalingstjenester fremme samarbeid, 

herunder utveksling av opplysninger, mellom vedkommende myndigheter og mellom vedkommende myndigheter og ESB og, 

dersom det er relevant, Den europeiske unions byrå for nett- og informasjonssikkerhet. 

Artikkel 96 

Rapportering av hendelser 

1.  Ved større operasjonelle hendelser eller sikkerhetshendelser skal betalingstjenesteytere uten unødig opphold underrette 

vedkommende myndighet i betalingstjenesteyterens hjemstat. 

Dersom hendelsen har eller kan ha innvirkning på betalingstjenestebrukernes finansielle interesser, skal betalingstjenesteyteren 

uten unødig opphold underrette sine betalingstjenestebrukere om hendelsen og om alle tiltak de kan treffe for å redusere 

skadevirkningene av hendelsen. 

2.  Etter å ha mottatt underretningen nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndighet i hjemstaten uten unødig opphold gi EBA og 

ESB relevante opplysninger om hendelsen. Denne vedkommende myndighet skal vurdere hendelsens betydning for berørte 

myndigheter i nevnte medlemsstat og underrette dem om dette. 

EBA og ESB skal i samarbeid med vedkommende myndighet i hjemstaten vurdere hendelsens betydning for andre relevante 

unionsmyndigheter og nasjonale myndigheter og underrette dem om dette. ESB skal underrette medlemmene av Det europeiske 

system av sentralbanker om spørsmål som har betydning for betalingssystemet. 

På grunnlag av denne underretning skal vedkommende myndigheter, der det er aktuelt, treffe alle nødvendige tiltak for å ivareta 

finanssystemets umiddelbare sikkerhet. 

3.  Innen 13. januar 2018 skal EBA, i nært samarbeid med ESB og etter samråd med alle berørte parter, herunder dem på 

markedet for betalingstjenester, slik at alle interesser er representert, utstede retningslinjer i samsvar med artikkel 16 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010 for hver av følgende: 

a)  Betalingstjenesteytere, om klassifisering av større hendelser som nevnt i nr. 1 og om innholdet, formatet, herunder 

standardiserte meldingsmaler, og framgangsmåtene for å melde slike hendelser. 

b)  Vedkommende myndigheter, om kriteriene for hvordan hendelsens betydning skal vurderes, og om hvilke opplysninger i 

hendelsesrapportene som skal deles med andre nasjonale myndigheter. 

4.  EBA skal, i nært samarbeid med ESB, gjennomgå retningslinjene nevnt i nr. 3 regelmessig og under enhver omstendighet 

minst hvert annet år. 

5.  Ved utstedelse og gjennomgåelse av retningslinjene nevnt i nr. 3 skal EBA ta hensyn til standardene og/eller spesifi-

kasjonene som er utarbeidet og offentliggjort av Den europeiske unions byrå for nett- og informasjonssikkerhet for sektorer 

som utøver annen virksomhet enn yting av betalingstjenester. 

6.  Medlemsstatene skal sikre at betalingstjenesteytere minst en gang i året oversender til sine vedkommende myndigheter 

statistiske opplysninger om bedrageri i forbindelse med ulike betalingsmidler. Disse vedkommende myndigheter skal oversende 

slike opplysninger i aggregert form til EBA og ESB.  
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Artikkel 97 

Autentisering 

1.  Medlemsstatene skal sikre at betalingstjenesteyterne anvender sterk kundeautentisering når betaleren 

a)  får tilgang til sin betalingskonto online, 

b)  initierer en elektronisk betalingstransaksjon, 

c)  gjennomfører en handling ved hjelp av fjerntilgang, som kan innebære en risiko for betalingsbedrageri eller annet misbruk. 

2.  Når det gjelder initiering av elektroniske betalingstransaksjoner som nevnt i nr. 1 bokstav b), skal medlemsstatene sikre at 

betalingstjenesteyterne ved elektroniske fjernbetalingstransaksjoner anvender sterk kundeautentisering, som omfatter elementer 

som dynamisk knytter transaksjonen til et visst beløp og en viss betalingsmottaker. 

3.  Med hensyn til nr. 1 skal medlemsstatene sikre at betalingstjenesteyterne har innført passende sikkerhetstiltak for å ivareta 

fortroligheten og integriteten til betalingstjenestebrukeres personaliserte sikkerhetsopplysninger. 

4.  Nr. 2 og 3 får anvendelse også når betalingene initieres gjennom en yter av betalingsinitieringstjenester. Nr. 1 og 3 får 

anvendelse også når anmodningen om opplysninger framsettes gjennom en yter av kontoopplysningstjenester. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at kontotilbyderen gjør det mulig for yteren av betalingsinitieringstjenester og yteren av konto-

opplysningstjenester å anvende framgangsmåtene for autentisering som kontotilbyderen tilbyr betalingstjenestebrukeren i 

samsvar med nr. 1 og 3, og, dersom yteren av betalingsinitieringstjenester er involvert, i samsvar med nr. 1, 2 og 3. 

Artikkel 98 

Tekniske reguleringsstandarder for autentisering og kommunikasjon 

1.  EBA skal, i nært samarbeid med ESB og etter samråd med alle berørte parter, herunder dem på markedet for betalings-

tjenester, slik at alle berørte interesser er representert, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for betalingstjenesteytere 

som fastsatt i artikkel 1 nr. 1 i dette direktiv i samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 1093/2010, med angivelse av 

a)  kravene til sterk kundeautentisering nevnt i artikkel 97 nr. 1 og 2, 

b)  unntakene fra anvendelsen av artikkel 97 nr. 1, 2 og 3, på grunnlag av kriteriene fastsatt i nr. 3 i denne artikkel, 

c)  kravene som sikkerhetstiltakene må overholde i samsvar med artikkel 97 nr. 3 for å ivareta fortroligheten og integriteten 

med hensyn til betalingstjenestebrukernes personaliserte sikkerhetsopplysninger, og 

d)  kravene til felles og sikre åpne kommunikasjonsstandarder med henblikk på identifisering, autentisering, melding og 

informasjon samt gjennomføring av sikkerhetstiltak mellom kontotilbydere, ytere av betalingsinitieringstjenester, ytere av 

kontoopplysningstjenester, betalere, betalingsmottakere og andre betalingstjenesteytere. 

2.  Utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i nr. 1 skal utarbeides av EBA med henblikk på å 

a)  sikre et hensiktsmessig sikkerhetsnivå for betalingstjenestebrukere og betalingstjenesteytere gjennom vedtakelse av 

effektive og risikobaserte krav,  
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b)  garantere sikkerheten for betalingstjenestebrukernes midler og personopplysninger, 

c)  sikre og opprettholde rettferdig konkurranse mellom alle betalingstjenesteytere, 

d)  sikre teknologisk nøytralitet og nøytralitet med hensyn til forretningsmodell, 

e)  legge til rette for utvikling av brukervennlige, tilgjengelige og nyskapende betalingsmidler. 

3.  Unntakene nevnt i nr. 1 bokstav b) skal bygge på følgende kriterier: 

a)  Risikonivået ved tjenesten som ytes. 

b)  Transaksjonens beløp og/eller regelmessig tilbakevendende karakter. 

c)  Den betalingskanal som brukes for å gjennomføre transaksjonen. 

4.  EBA skal framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i nr. 1 for Kommisjonen innen 13. januar 2017. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene i samsvar med artikkel 10–14 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010. 

5.  I samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 1093/2010 skal EBA regelmessig gjennomgå og eventuelt oppdatere de 

tekniske reguleringsstandardene for blant annet å ta hensyn til innovasjon og teknologisk utvikling. 

KAPITTEL 6 

Prosedyrer for alternativ tvisteløsning 

Avsni t t  1  

Framg ang småter for klag ebehandl ing  

Artikkel 99 

Klager 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det innføres framgangsmåter som gjør det mulig for betalingstjenestebrukere og andre berørte 

parter, herunder forbrukersammenslutninger, å inngi klager til vedkommende myndigheter i forbindelse med betalingstjeneste-

yteres påståtte overtredelser av de internrettslige bestemmelsene som gjennomfører bestemmelsene i dette direktiv. 

2.  Der det er hensiktsmessig, og uten at det berører retten til å bringe en klage inn for en domstol i samsvar med nasjonal 

prosessrett, skal klageren i svaret fra vedkommende myndigheter underrettes om prosedyrene for alternativ tvisteløsning fastsatt 

i samsvar med artikkel 102. 

Artikkel 100 

Vedkommende myndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndigheter for å sikre og kontrollere at dette direktiv faktisk overholdes. 

Disse vedkommende myndigheter skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at det skjer. 

De skal enten være 

a)  vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1093/2010, eller  
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b)  organer som er anerkjent i nasjonal rett eller av offentlige myndigheter som i henhold til nasjonal rett uttrykkelig har 

fullmakt til dette. 

De skal ikke være betalingstjenesteytere, med unntak av nasjonale sentralbanker. 

2.  Myndighetene nevnt i nr. 1 skal ha alle fullmakter og ressurser de trenger for kunne utføre sine oppgaver. Dersom mer enn 

én vedkommende myndighet har myndighet til å sikre og overvåke at dette direktiv faktisk overholdes, skal medlemsstatene 

påse at disse myndighetene samarbeider tett, slik at de kan utføre sine respektive oppgaver på en effektiv måte. 

3.  Vedkommende myndigheter skal utøve sine fullmakter i samsvar med nasjonal rett, enten 

a)  direkte i henhold til egen myndighet eller under tilsyn av rettsmyndighetene, eller 

b)  ved å henvise saken til en domstol som har kompetanse til å treffe den nødvendige avgjørelse, herunder, der det er relevant, 

ved overprøving dersom begjæringen om å treffe nødvendig avgjørelse ikke tas til følge. 

4.  I tilfeller av overtredelse eller mistanke om overtredelse av bestemmelsene i nasjonal rett som innarbeider avdeling III og IV, 

skal vedkommende myndigheter nevnt i nr. 1 i denne artikkel være vedkommende myndigheter i betalingstjenesteyterens hjemstat, 

bortsett fra for agenter og filialer som driver virksomhet i henhold til etableringsretten, der vedkommende myndigheter skal være 

vertsstatens vedkommende myndigheter. 

5.  Medlemsstatene skal snarest mulig og under enhver omstendighet innen 13. januar 2018 underrette Kommisjonen om 

hvilke vedkommende myndigheter som er utpekt i henhold til nr. 1. De skal underrette Kommisjonen om hvordan oppgavene 

eventuelt er fordelt mellom disse myndighetene. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om eventuelle senere endringer 

med hensyn til utpekingen av disse myndighetene og deres respektive kompetanseområder. 

6.  EBA skal etter samråd med ESB utstede retningslinjer til vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 16 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010 om klageadgangen som det skal tas hensyn til for å sikre overholdelse av nr. 1 i denne artikkel. Disse 

retningslinjene skal utstedes innen 13. januar 2018 og oppdateres regelmessig etter behov. 

Avsni t t  2  

Prosedyrer for a l ternat iv  tvi ste løsning  og  sanksjoner  

Artikkel 101 

Tvisteløsning 

1.  Medlemsstatene skal sikre at betalingstjenesteytere innfører og anvender egnede og effektive framgangsmåter for 

behandling av klager fra betalingstjenestebrukere om rettigheter og plikter fastsatt i avdeling III og IV i dette direktiv, og skal 

kontrollere deres tiltak i denne forbindelse. 

Disse framgangsmåtene skal anvendes i alle medlemsstater der betalingstjenesteyteren tilbyr betalingstjenester, og skal være 

tilgjengelige på et språk som er offisielt i den berørte medlemsstat, eller på et annet språk som betalingstjenesteyteren og 

betalingstjenestebrukeren måtte ha kommet til enighet om. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at betalingstjenesteytere gjør sitt ytterste for å svare på betalingstjenestebrukerens klager, 

enten på papir eller på annet varig medium som betalingstjenesteyteren og betalingstjenestebrukeren måtte ha kommet til 

enighet om. Svaret skal behandle alle punktene i klagen og avgis innen rimelig tid, senest innen 15 virkedager etter at klagen 

ble mottatt. Dersom svaret i ekstraordinære tilfeller ikke kan avgis innen 15 virkedager av årsaker som ligger utenfor 

betalingstjenesteyterens kontroll, skal denne sende et foreløpig svar med klar angivelse av grunnene til at svaret blir forsinket, 

og angi fristen for når betalingstjenestebrukeren skal motta det endelige svaret. Fristen for mottak av det endelige svaret skal 

ikke under noen omstendighet overstige 35 virkedager.  
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Medlemsstatene kan innføre eller videreføre regler for tvisteløsningsprosedyrer som er mer fordelaktige for betalingstjeneste-

brukerne enn det som er nevnt i første ledd. I så tilfelle er det disse reglene som skal gjelde. 

3.  Betalingstjenesteyteren skal informere betalingstjenestebrukeren om minst ett organ for alternativ tvisteløsning som har 

kompetanse til å behandle tvister om rettigheter og plikter fastsatt i avdeling III og IV. 

4.  Informasjonen nevnt i nr. 3 skal være klar, forståelig og lett tilgjengelig på betalingstjenesteyterens nettsted, dersom slikt 

finnes, i filialen og i de generelle vilkårene for avtalen mellom betalingstjenesteyteren og betalingstjenestebrukeren. Den skal 

angi hvordan det er mulig å få ytterligere informasjon om det berørte organet for alternativ tvisteløsning og vilkårene for å 

benytte en slik klageadgang. 

Artikkel 102 

Prosedyrer for alternativ tvisteløsning 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det i henhold til relevant nasjonal rett og unionsretten i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/11/EU(1) innføres egnede, uavhengige, upartiske, gjennomsiktige og effektive prosedyrer for alternativ 

tvisteløsning for å løse tvister mellom betalingstjenestebrukere og betalingstjenesteytere om rettigheter og plikter fastsatt i avdeling 

III og IV i dette direktiv, der eksisterende vedkommende organer skal benyttes der det er hensiktsmessig. Medlemsstatene skal 

sikre at prosedyrene for alternativ tvisteløsning får anvendelse på betalingstjenesteytere. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at organene nevnt i nr. 1 i denne artikkel samarbeider effektivt for å løse tverrnasjonale tvister 

om rettigheter og plikter fastsatt i avdeling III og IV. 

Artikkel 103 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av nasjonal rett som innarbeider 

dette direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i 

forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

2.  Medlemsstatene skal tillate at deres vedkommende myndighet offentliggjør enhver administrativ sanksjon som pålegges 

for overtredelse av tiltak som er vedtatt for innarbeiding av dette direktiv, med mindre slik offentliggjøring kan skape alvorlig 

uro på finansmarkedene eller påføre berørte parter uforholdsmessig stor skade. 

AVDELING V 

DELEGERTE RETTSAKTER OG TEKNISKE REGULERINGSSTANDARDER 

Artikkel 104 

Delegerte rettsakter 

Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 105 med hensyn til følgende: 

a)  Tilpasning av henvisningen til rekommandasjon 2003/361/EF i artikkel 4 nr. 36 i dette direktiv dersom nevnte 

rekommandasjon endres. 

b)  Justering av beløpene angitt i artikkel 32 nr. 1 og artikkel 74 nr. 1 for å ta hensyn til inflasjon.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning 

(EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (ATF-direktivet) (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 63). 
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Artikkel 105 

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 104 skal gis Kommisjonen på ubestemt tid fra 12. januar 2016. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 104 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 kunngjøres 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 104 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 Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer 

til å gjøre innsigelse. Nevnte frist kan forlenges med tre måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 106 

Plikt til å orientere forbrukerne om deres rettigheter 

1.  Innen 13. januar 2018 skal Kommisjonen utarbeide en brukervennlig elektronisk brosjyre som på en klar og lett forståelig 

måte angir forbrukernes rettigheter i henhold til dette direktiv og tilknyttet unionsrett. 

2.  Kommisjonen skal underrette medlemsstatene, europeiske sammenslutninger av betalingstjenesteytere og europeiske 

forbrukersammenslutninger om offentliggjøringen av brosjyren nevnt i nr. 1. 

Kommisjonen, EBA og vedkommende myndigheter skal hver for seg sørge for at brosjyren er lett tilgjengelig på deres 

respektive nettsteder. 

3.  Betalingstjenesteyterne skal sørge for at brosjyren er lett tilgjengelig på deres nettsteder, om slike finnes, og på papir i 

deres filialer, hos deres agenter og ved foretak som de har utkontraktert virksomhet til. 

4.  Betalingstjenesteyterne skal ikke kreve betaling av sine kunder for å gjøre informasjon tilgjengelig i henhold til denne 

artikkel. 

5.  Når det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, skal bestemmelsene i denne artikkel anvendes ved hjelp av egnede 

alternative metoder, slik at informasjonen gis i et tilgjengelig format. 

AVDELING VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 107 

Full harmonisering 

1.  Uten at det berører artikkel 2, artikkel 8 nr. 3, artikkel 32, artikkel 38 nr. 2, artikkel 42 nr. 2, artikkel 55 nr. 6, artikkel 57 

nr. 3, artikkel 58 nr. 3, artikkel 61 nr. 2 og 3, artikkel 62 nr. 5, artikkel 63 nr. 2 og 3, artikkel 74 nr. 1 fjerde ledd og artikkel 86, 

skal medlemsstatene, i den utstrekning dette direktiv inneholder harmoniserte bestemmelser, ikke beholde eller innføre andre 

bestemmelser enn dem som er fastsatt i dette direktiv.  
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2.  Dersom en medlemsstat anvender en av mulighetene i nr. 1, skal den underrette Kommisjonen om dette og om eventuelle 

senere endringer. Kommisjonen skal offentliggjøre opplysningene på et nettsted eller på en annen måte som gjør dem lett 

tilgjengelige. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at betalingstjenesteyterne ikke fraviker de bestemmelser i nasjonal rett som innarbeider dette 

direktiv, til skade for betalingstjenestebrukere, bortsett fra der dette er uttrykkelig tillatt. 

Betalingstjenesteyterne kan imidlertid gi betalingstjenestebrukerne gunstigere vilkår. 

Artikkel 108 

Revisjonsklausul 

Kommisjonen skal innen 13. januar 2021 framlegge for Europaparlamentet, Rådet, ESB og Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité en rapport om anvendelsen og virkningene av dette direktiv, særlig om 

a)  egnetheten og virkningen av reglene for gebyrer fastsatt i artikkel 62 nr. 3, 4 og 5, 

b)  anvendelsen av artikkel 2 nr. 3 og 4, herunder en vurdering av hvorvidt avdeling III og IV, dersom det er teknisk mulig, kan 

anvendes i sin helhet på betalingstransaksjoner som det vises til i nevnte numre, 

c)  tilgangen til betalingssystemer, særlig med hensyn til konkurransenivå, 

d)  egnetheten og virkningen av terskelverdiene for betalingstransaksjonene nevnt i artikkel 3 bokstav l), 

e)  egnetheten og virkningen av terskelverdiene for unntaket nevnt i artikkel 32 nr. 1 bokstav a), 

f)  hvorvidt det, gitt utviklingen, ville være ønskelig, som et tillegg til bestemmelsene i artikkel 75 om betalingstransaksjoner 

der beløpet ikke er kjent på forhånd og midler er reservert, å innføre maksimumsgrenser for beløp som kan reserveres på 

betalerens betalingskonto i slike situasjoner. 

I relevante tilfeller skal Kommisjonen framlegge et forslag til regelverk sammen med sin rapport. 

Artikkel 109 

Overgangsbestemmelse 

1.  Medlemsstatene skal tillate at betalingsinstitusjoner som senest 13. januar 2018 har startet virksomhet i samsvar med 

nasjonal rett som innarbeider direktiv 2007/64/EF, fortsetter denne virksomheten inntil 13. juli 2018 i samsvar med kravene 

fastsatt i direktiv 2007/64/EF uten å måtte søke om tillatelse i samsvar med artikkel 5 i dette direktiv eller overholde de andre 

bestemmelsene fastsatt eller nevnt i avdeling II i dette direktiv. 

Medlemsstatene skal kreve at slike betalingsinstitusjoner oversender alle relevante opplysninger til vedkommende myndigheter 

slik at sistnevnte senest 13. juli 2018 kan vurdere om disse betalingsinstitusjonene oppfyller kravene fastsatt i avdeling II, og 

dersom de ikke oppfyller kravene, hvilke tiltak som må treffes for å sikre oppfyllelse, eller om det er på sin plass å tilbakekalle 

tillatelsen.  
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Betalingsinstitusjoner som ved vedkommende myndigheters kontroll oppfyller kravene fastsatt i avdeling II, skal gis tillatelse 

og føres inn i registrene nevnt i artikkel 14 og 15. Dersom disse betalingsinstitusjonene ikke oppfyller kravene fastsatt i 

avdeling II senest 13. juli 2018, skal de forbys å yte betalingstjenester i samsvar med artikkel 37. 

2.  Medlemsstatene kan fastsette at betalingsinstitusjonene nevnt i nr. 1 i denne artikkel automatisk skal gis tillatelse og 

innføres i registrene nevnt i artikkel 14 og 15 dersom vedkommende myndigheter allerede har fått dokumentert at kravene i 

artikkel 5 og 11 er oppfylt. Vedkommende myndigheter skal underrette de berørte betalingsinstitusjonene før det gis tillatelse. 

3.  Dette nummer får anvendelse på fysiske og juridiske personer som var omfattet av artikkel 26 i direktiv 2007/64/EF før 

13. januar 2018, og som har utøvd betalingstjenestevirksomhet i henhold til direktiv 2007/64/EF. 

Medlemsstatene skal tillate at disse personene fortsetter denne virksomheten inntil 13. januar 2019 i den berørte medlemsstat i 

samsvar med direktiv 2007/64/EF uten at de må søke om tillatelse i henhold til artikkel 5 i dette direktiv, få unntak i henhold til 

artikkel 32 i dette direktiv eller overholde de andre bestemmelsene fastsatt eller nevnt i avdeling II i dette direktiv. 

Enhver person nevnt i første ledd som innen 13. januar 2019 ikke har fått tillatelse eller unntak i henhold til dette direktiv, skal 

forbys å yte betalingstjenester i samsvar med artikkel 37 i dette direktiv. 

4.  Medlemsstatene kan tillate at fysiske og juridiske personer som omfattes av et unntak som nevnt i nr. 3 i denne artikkel, 

skal anses som omfattet av et unntak og automatisk innføres i registrene nevnt i artikkel 14 og 15 dersom vedkommende 

myndigheter har dokumentasjon på at kravene fastsatt i artikkel 32 er oppfylt. Vedkommende myndigheter skal underrette de 

berørte betalingsinstitusjonene. 

5.  Uten hensyn til nr. 1 i denne artikkel skal betalingsinstitusjoner som har fått tillatelse til å yte betalingstjenestene nevnt i 

nr. 7 i vedlegget til direktiv 2007/64/EF, beholde tillatelsen til å yte de betalingstjenester som anses som betalingstjenestene 

nevnt i nr. 3 i vedlegg I til dette direktiv, dersom vedkommende myndigheter senest 13. januar 2020 har fått dokumentasjon på 

at kravene fastsatt i artikkel 7 bokstav c) og artikkel 9 i dette direktiv er oppfylt. 

Artikkel 110 

Endringer av direktiv 2002/65/EF 

I direktiv 2002/65/EF skal artikkel 4 nr. 5 lyde: 

«5.  Dersom europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366(*) òg skal nyttast, skal føresegnene om opplysningar i 

medhald av artikkel 3 nr. 1 i dette direktivet, bortsett frå nr. 2 bokstav c)–g), nr. 3 bokstav a), d) og e) og nr. 4 bokstav b), bytast 

ut med artikkel 44, 45, 51 og 52 i direktiv (EU) 2015/2366. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2015/2366 av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om endring 

av direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF, 2013/36/EF og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving av direktiv 

2007/64/EF (EUT L 337 av 23.12.2015, s. 35).» 

Artikkel 111 

Endringer av direktiv 2009/110/EF 

I direktiv 2009/110/EF gjøres følgende endringer:  
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1) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Med forbehold for dette direktiv får artikkel 5, artikkel 11–17, artikkel 19 nr. 5 og 6 og artikkel 20–31 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366(*), herunder de delegerte rettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 

15 nr. 4, artikkel 28 nr. 5 og artikkel 29 nr. 7 i nevnte direktiv, tilsvarende anvendelse på e-pengeforetak. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2015/2366 av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om 

endring av direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF, 2013/36/EF og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving av 

direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 av 23.12.2015, s. 35).» 

b)  Nr. 4 og 5 skal lyde: 

«4.  Medlemsstatene skal tillate at e-pengeforetak distribuerer og innløser elektroniske penger via fysiske eller juridiske 

personer som opptrer på deres vegne. Dersom e-pengeforetaket distribuerer elektroniske penger i en annen medlemsstat 

ved å engasjere en fysisk eller juridisk person, får artikkel 27–31, med unntak av artikkel 29 nr. 4 og 5, i direktiv (EU) 

2015/2366, herunder de delegerte rettsaktene vedtatt i samsvar med artikkel 28 nr. 5 og artikkel 29 nr. 7 i nevnte direktiv, 

tilsvarende anvendelse på slike e-pengeforetak. 

5.  Uten hensyn til nr. 4 i denne artikkel skal e-pengeforetak ikke utstede elektroniske penger via agenter. E-pengeforetak 

skal kunne yte betalingstjenestene nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i dette direktiv via agenter på vilkårene fastsatt i 

artikkel 19 i direktiv (EU) 2015/2366.» 

2) I artikkel 18 skal nytt nummer lyde: 

 «4.  Medlemsstatene skal tillate at e-pengeforetak som før 13. januar 2018 har startet virksomhet i samsvar med dette direktiv 

og direktiv 2007/64/EF i den medlemsstat der de har sitt hovedkontor, fortsetter denne virksomheten inntil 13. juli 2018 i 

denne eller andre medlemsstater uten å måtte søke om tillatelse i samsvar med artikkel 3 i dette direktiv eller oppfylle andre 

krav fastsatt eller nevnt i avdeling II i dette direktiv. 

 Medlemsstatene skal kreve at e-pengeforetakene nevnt i første ledd oversender alle relevante opplysninger til vedkommende 

myndigheter slik at sistnevnte senest 13. juli 2018 kan vurdere om e-pengeforetakene oppfyller kravene fastsatt i avdeling II i 

dette direktiv, og dersom de ikke oppfyller kravene, hvilke tiltak som må treffes for å sikre oppfyllelse, eller om det er på sin 

plass å tilbakekalle tillatelsen. 

 E-pengeforetakene nevnt i første ledd som ved vedkommende myndigheters kontroll oppfyller kravene fastsatt i avdeling 

II, skal gis tillatelse og føres inn i registeret. Dersom e-pengeforetakene ikke oppfyller kravene fastsatt i avdeling II senest 

13. juli 2018, skal de forbys å utstede elektroniske penger.» 

Artikkel 112 

Endringer av forordning (EU) nr. 1093/2010 

I forordning (EU) nr. 1093/2010 gjøres følgende endringer:  
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1) Artikkel 1 nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Myndigheten skal handle innenfor den myndighet denne forordning gir, innenfor virkeområdet for direktiv 

2002/87/EF, direktiv 2009/110/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(*), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU(**), europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU(***), europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2015/847(****), europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366(*****), og, i den grad disse rettsaktene får 

anvendelse på kreditt- og finansinstitusjoner og de vedkommende myndigheter som fører tilsyn med dem, innenfor rammen 

av de relevante delene av direktiv 2002/65/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849(******), herunder alle 

direktiver, forordninger, beslutninger og vedtak som er basert på disse rettsaktene, og eventuelle andre juridisk bindende 

unionsrettsakter som pålegger Myndigheten oppgaver. Myndigheten skal også handle i samsvar med rådsforordning (EU) 

nr. 1024/2013(*******). 

  

(*) 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 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). 

(***) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/49/EU av 16. april 2014 om innskuddsgarantiordninger (EUT L 173 av 12.6.2014, 

s. 149). 

(****) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/847 av 20. mai 2015 om opplysninger som skal følge pengeoverføringer, og 

om oppheving av forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 141 av 5.6.2015, s. 1). 

(*****) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2015/2366 av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om endring av 

direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF, 2013/36/EF og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving av direktiv 2007/64/EF 

(EUT L 337 av 23.12.2015, s. 35).» 

(******) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til 

hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF (EUT L 141 av 

5.6.2015, s. 73). 

(*******) 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).» 

2) Artikkel 4 nr. 1 skal lyde: 

 «1)  «finansinstitusjoner» «kredittinstitusjoner» som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

«verdipapirforetak» som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, «finansielle konglomerater» som 

definert i artikkel 2 nr. 14 i direktiv 2002/87/EF, «betalingstjenesteytere» som definert i artikkel 4 nr. 11 i direktiv (EU) 

2015/2366 og «e-pengeforetak» som definert i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 2009/110/EF, med forbehold for at det med 

«finansinstitusjoner» i direktiv (EU) 2015/849 menes kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner som definert i artikkel 3 

nr. 1 og 2 i direktiv (EU) 2015/849.» 

Artikkel 113 

Endring av direktiv 2013/36/EU 

I vedlegg I til direktiv 2013/36/EU skal nr. 4 lyde: 

«4)  Betalingstjenester som definert i artikkel 4 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2015/2366 av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om endring 

av direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF, 2013/36/EF og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving av direktiv 

2007/64/EF (EUT L 337 av 23.12.2015, s. 35).»  
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Artikkel 114 

Oppheving 

Direktiv 2007/64/EF oppheves med virkning fra 13. januar 2018. 

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

tabellen i vedlegg II. 

Artikkel 115 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 13. januar 2018 vedta og kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

2.  De skal anvende disse bestemmelsene fra 13. januar 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. 

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

4.  Som unntak fra nr. 2 skal medlemsstatene sikre at sikkerhetstiltakene nevnt i artikkel 65, 66, 67 og 97 får anvendelse  

18 måneder etter datoen for ikrafttredelse av de tekniske reguleringsstandardene nevnt i artikkel 98. 

5.  Medlemsstatene skal ikke forby juridiske personer som før 12. januar 2016 på deres territorier har utøvd virksomhet som 

ytere av betalingsinitieringstjenester og ytere av kontoopplysningstjenester i henhold til dette direktiv, å fortsette å utøve den 

samme virksomheten på deres territorium i overgangsperioden nevnt i nr. 2 og 4 i samsvar med gjeldende rammeregler. 

6.  Medlemsstatene skal sikre at inntil kontotilbydere overholder de tekniske reguleringsstandardene nevnt i nr. 4, skal ingen av 

dem kunne utnytte sin manglende overholdelse til å sperre eller hindre bruk av betalingsinitierings- eller kontoopplysningstjenester 

for kontoene de forvalter. 

Artikkel 116 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 117 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 25. november 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. SCHMIT 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

BETALINGSTJENESTER 

[som nevnt i artikkel 4 nr. 3] 

1.  Tjenester som gjør det mulig å sette inn kontanter på en betalingskonto, samt alle aktiviteter som kreves for å forvalte en 

betalingskonto. 

2.  Tjenester som gjør det mulig å ta ut kontanter fra en betalingskonto, samt alle aktiviteter som kreves for å forvalte en 

betalingskonto. 

3.  Gjennomføring av betalingstransaksjoner, herunder overføring av midler på en betalingskonto hos brukerens betalingstjeneste-

yter eller hos en annen betalingstjenesteyter: 

a)  Gjennomføring av direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer. 

b)  Gjennomføring av betalingstransaksjoner med betalingskort eller en lignende innretning. 

c)  Gjennomføring av kreditoverføringer, herunder faste betalingsordrer. 

4.  Gjennomføring av betalingstransaksjoner der midlene er dekket innenfor en kredittlinje for betalingstjenestebrukeren: 

a)  Gjennomføring av direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer. 

b)  Gjennomføring av betalingstransaksjoner med betalingskort eller en lignende innretning. 

c)  Gjennomføring av kreditoverføringer, herunder faste betalingsordrer. 

5.  Utstedelse av betalingsinstrumenter og/eller innløsning av betalingstransaksjoner. 

6.  Pengeoverføring. 

7.  Betalingsinitieringstjenester. 

8.  Kontoopplysningstjenester. 

 _____  
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VEDLEGG II 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Dette direktiv Direktiv 2007/64/EF 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2  

Artikkel 2 nr. 3  

Artikkel 2 nr. 4  

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 2 nr. 3 

Artikkel 3 Artikkel 3 

Artikkel 4: Artikkel 4: 

nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 10 nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 10 

nr. 7 nr. 6 

nr. 8 nr. 7 

nr. 9 nr. 8 

nr. 11 nr. 9 

nr. 12 nr. 14 

nr. 13 nr. 16 

nr. 14 nr. 23 

nr. 20, 21, 22 nr. 11, 12, 13 

nr. 23 nr. 28 

nr. 25 nr. 15 

nr. 26, 27 nr. 17, 18 

nr. 28 nr. 20 

nr. 29 nr. 19 

nr. 33 nr. 21 

nr. 34, 35, 36, 37 nr. 24, 25, 26, 27 

nr. 38 nr. 22 

nr. 39, 40 nr. 29, 30 

nr. 6, 15–19, 24, 30–32, 41–48 — 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 

Artikkel 5 nr. 2 — 

Artikkel 5 nr. 3 — 

Artikkel 5 nr. 4 — 
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Dette direktiv Direktiv 2007/64/EF 

Artikkel 5 nr. 5 — 

Artikkel 5 nr. 6 — 

Artikkel 5 nr. 7 — 

Artikkel 6 nr. 1 — 

Artikkel 6 nr. 2 — 

Artikkel 6 nr. 3 — 

Artikkel 6 nr. 4 — 

Artikkel 7 Artikkel 6 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 7 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 3 Artikkel 7 nr. 3 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 9 nr. 1 

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 9 nr. 2 

— Artikkel 9 nr. 3 og 4 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 10 nr. 1 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 10 nr. 2 

Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 10 nr. 3 

Artikkel 11 nr. 4 Artikkel 10 nr. 4 

Artikkel 11 nr. 5 Artikkel 10 nr. 5 

Artikkel 11 nr. 6 Artikkel 10 nr. 6 

Artikkel 11 nr. 7 Artikkel 10 nr. 7 

Artikkel 11 nr. 8 Artikkel 10 nr. 8 

Artikkel 11 nr. 9 Artikkel 10 nr. 9 

Artikkel 12 Artikkel 11 

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 12 nr. 1 

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 12 nr. 2 

Artikkel 13 nr. 3 Artikkel 12 nr. 3 

Artikkel 14 nr. 1 Artikkel 13 

Artikkel 14 nr. 2 Artikkel 13 

Artikkel 14 nr. 3 — 

Artikkel 14 nr. 4 — 

Artikkel 15 nr. 1 — 
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Dette direktiv Direktiv 2007/64/EF 

Artikkel 15 nr. 2 — 

Artikkel 15 nr. 3 — 

Artikkel 15 nr. 4 — 

Artikkel 15 nr. 5 — 

Artikkel 16 Artikkel 14 

Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 15 nr. 1 

Artikkel 17 nr. 2 Artikkel 15 nr. 2 

Artikkel 17 nr. 3 Artikkel 15 nr. 3 

Artikkel 17 nr. 4 Artikkel 15 nr. 4 

Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 16 nr. 1 

Artikkel 18 nr. 2 Artikkel 16 nr. 2 

Artikkel 18 nr. 3 Artikkel 16 nr. 2 

Artikkel 18 nr. 4 Artikkel 16 nr. 3 

Artikkel 18 nr. 5 Artikkel 16 nr. 4 

Artikkel 18 nr. 6 Artikkel 16 nr. 5 

Artikkel 19 nr. 1 Artikkel 17 nr. 1 

Artikkel 19 nr. 2 Artikkel 17 nr. 2 

Artikkel 19 nr. 3 Artikkel 17 nr. 3 

Artikkel 19 nr. 4 Artikkel 17 nr. 4 

Artikkel 19 nr. 5 Artikkel 17 nr. 5 

Artikkel 19 nr. 6 Artikkel 17 nr. 7 

Artikkel 19 nr. 7 Artikkel 17 nr. 8 

Artikkel 19 nr. 8 — 

Artikkel 20 nr. 1 Artikkel 18 nr. 1 

Artikkel 20 nr. 2 Artikkel 18 nr. 2 

Artikkel 21 Artikkel 19 

Artikkel 22 nr. 1 Artikkel 20 nr. 1 

Artikkel 22 nr. 2 Artikkel 20 nr. 2 

Artikkel 22 nr. 3 Artikkel 20 nr. 3 

Artikkel 22 nr. 4 Artikkel 20 nr. 4 

Artikkel 22 nr. 5 Artikkel 20 nr. 5 

Artikkel 23 nr. 1 Artikkel 21 nr. 1 

Artikkel 23 nr. 2 Artikkel 21 nr. 2 

Artikkel 23 nr. 3 Artikkel 21 nr. 3 

Artikkel 24 nr. 1 Artikkel 22 nr. 1 
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Dette direktiv Direktiv 2007/64/EF 

Artikkel 24 nr. 2 Artikkel 22 nr. 2 

Artikkel 24 nr. 3 Artikkel 22 nr. 3 

Artikkel 25 nr. 1 Artikkel 23 nr. 1 

Artikkel 25 nr. 2 Artikkel 23 nr. 2 

Artikkel 26 nr. 1 Artikkel 24 nr. 1 

Artikkel 26 nr. 2 Artikkel 24 nr. 2 

Artikkel 27 nr. 1 — 

Artikkel 27 nr. 2 — 

Artikkel 28 nr. 1 Artikkel 25 nr. 1 

Artikkel 28 nr. 2 — 

Artikkel 28 nr. 3 — 

Artikkel 28 nr. 4 — 

Artikkel 28 nr. 5 — 

Artikkel 29 nr. 1 Artikkel 25 nr. 2 og 3 

Artikkel 29 nr. 2 — 

Artikkel 29 nr. 3 Artikkel 25 nr. 4 

Artikkel 29 nr. 4 — 

Artikkel 29 nr. 5 — 

Artikkel 29 nr. 6 — 

Artikkel 30 nr. 1 — 

Artikkel 30 nr. 2 — 

Artikkel 30 nr. 3 — 

Artikkel 30 nr. 4 — 

Artikkel 31 nr. 1 — 

Artikkel 31 nr. 2 Artikkel 25 nr. 4 

Artikkel 32 nr. 1 Artikkel 26 nr. 1 

Artikkel 32 nr. 2 Artikkel 26 nr. 2 

Artikkel 32 nr. 3 Artikkel 26 nr. 3 

Artikkel 32 nr. 4 Artikkel 26 nr. 4 

Artikkel 32 nr. 5 Artikkel 26 nr. 5 

Artikkel 32 nr. 6 Artikkel 26 nr. 6 

Artikkel 33 nr. 1 — 

Artikkel 33 nr. 2 — 

Artikkel 34 Artikkel 27 

Artikkel 35 nr. 1 Artikkel 28 nr. 1 
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Dette direktiv Direktiv 2007/64/EF 

Artikkel 35 nr. 2 Artikkel 28 nr. 2 

Artikkel 36 — 

Artikkel 37 nr. 1 Artikkel 29 

Artikkel 37 nr. 2 — 

Artikkel 37 nr. 3 — 

Artikkel 37 nr. 4 — 

Artikkel 37 nr. 5 — 

Artikkel 38 nr. 1 Artikkel 30 nr. 1 

Artikkel 38 nr. 2 Artikkel 30 nr. 2 

Artikkel 38 nr. 3 Artikkel 30 nr. 3 

Artikkel 39 Artikkel 31 

Artikkel 40 nr. 1 Artikkel 32 nr. 1 

Artikkel 40 nr. 2 Artikkel 32 nr. 2 

Artikkel 40 nr. 3 Artikkel 32 nr. 3 

Artikkel 41 Artikkel 33 

Artikkel 42 nr. 1 Artikkel 34 nr. 1 

Artikkel 42 nr. 2 Artikkel 34 nr. 2 

Artikkel 43 nr. 1 Artikkel 35 nr. 1 

Artikkel 43 nr. 2 Artikkel 35 nr. 2 

Artikkel 44 nr. 1 Artikkel 36 nr. 1 

Artikkel 44 nr. 2 Artikkel 36 nr. 2 

Artikkel 44 nr. 3 Artikkel 36 nr. 3 

Artikkel 45 nr. 1 Artikkel 37 nr. 1 

Artikkel 45 nr. 2 — 

Artikkel 45 nr. 3 Artikkel 37 nr. 2 

Artikkel 46 — 

Artikkel 47 — 

Artikkel 48 Artikkel 38 

Artikkel 49 Artikkel 39 

Artikkel 50 Artikkel 40 

Artikkel 51 nr. 1 Artikkel 41 nr. 1 

Artikkel 51 nr. 2 Artikkel 41 nr. 2 

Artikkel 51 nr. 3 Artikkel 41 nr. 3 

Artikkel 52 nr. 1 Artikkel 42 nr. 1 

Artikkel 52 nr. 2 Artikkel 42 nr. 2 
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Dette direktiv Direktiv 2007/64/EF 

Artikkel 52 nr. 3 Artikkel 42 nr. 3 

Artikkel 52 nr. 4 Artikkel 42 nr. 4 

Artikkel 52 nr. 5 Artikkel 42 nr. 5 

Artikkel 52 nr. 6 Artikkel 42 nr. 6 

Artikkel 52 nr. 7 Artikkel 42 nr. 7 

Artikkel 53 Artikkel 43 

Artikkel 54 nr. 1 Artikkel 44 nr. 1 

Artikkel 54 nr. 2 Artikkel 44 nr. 2 

Artikkel 54 nr. 3 Artikkel 44 nr. 3 

Artikkel 55 nr. 1 Artikkel 45 nr. 1 

Artikkel 55 nr. 2 Artikkel 45 nr. 2 

Artikkel 55 nr. 3 Artikkel 45 nr. 3 

Artikkel 55 nr. 4 Artikkel 45 nr. 4 

Artikkel 55 nr. 5 Artikkel 45 nr. 5 

Artikkel 55 nr. 6 Artikkel 45 nr. 6 

Artikkel 56 Artikkel 46 

Artikkel 57 nr. 1 Artikkel 47 nr. 1 

Artikkel 57 nr. 2 Artikkel 47 nr. 2 

Artikkel 57 nr. 3 Artikkel 47 nr. 3 

Artikkel 58 nr. 1 Artikkel 48 nr. 1 

Artikkel 58 nr. 2 Artikkel 48 nr. 2 

Artikkel 58 nr. 3 Artikkel 48 nr. 3 

Artikkel 59 nr. 1 Artikkel 49 nr. 1 

Artikkel 59 nr. 2 Artikkel 49 nr. 2 

Artikkel 60 nr. 1 Artikkel 50 nr. 1 

Artikkel 60 nr. 2 Artikkel 50 nr. 2 

Artikkel 60 nr. 3 — 

Artikkel 61 nr. 1 Artikkel 51 nr. 1 

Artikkel 61 nr. 2 Artikkel 51 nr. 2 

Artikkel 61 nr. 3 Artikkel 51 nr. 3 

Artikkel 61 nr. 4 Artikkel 51 nr. 4 

Artikkel 62 nr. 1 Artikkel 52 nr. 1 

Artikkel 62 nr. 2 Artikkel 52 nr. 2 

Artikkel 62 nr. 3 Artikkel 52 nr. 3 

Artikkel 62 nr. 4 — 
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Dette direktiv Direktiv 2007/64/EF 

Artikkel 62 nr. 5 — 

Artikkel 63 nr. 1 Artikkel 53 nr. 1 

Artikkel 63 nr. 2 Artikkel 53 nr. 2 

Artikkel 63 nr. 3 Artikkel 53 nr. 3 

Artikkel 64 nr. 1 Artikkel 54 nr. 1 

Artikkel 64 nr. 2 Artikkel 54 nr. 2 

Artikkel 64 nr. 3 Artikkel 54 nr. 3 

Artikkel 64 nr. 4 Artikkel 54 nr. 4 

Artikkel 65 nr. 1 — 

Artikkel 65 nr. 2 — 

Artikkel 65 nr. 3 — 

Artikkel 65 nr. 4 — 

Artikkel 65 nr. 5 — 

Artikkel 65 nr. 6 — 

Artikkel 66 nr. 1 — 

Artikkel 66 nr. 2 — 

Artikkel 66 nr. 3 — 

Artikkel 66 nr. 4 — 

Artikkel 66 nr. 5 — 

Artikkel 67 nr. 1 — 

Artikkel 67 nr. 2 — 

Artikkel 67 nr. 3 — 

Artikkel 67 nr. 4 — 

Artikkel 68 nr. 1 Artikkel 55 nr. 1 

Artikkel 68 nr. 2 Artikkel 55 nr. 2 

Artikkel 68 nr. 3 Artikkel 55 nr. 3 

Artikkel 68 nr. 4 Artikkel 55 nr. 4 

Artikkel 69 nr. 1 Artikkel 56 nr. 1 

Artikkel 69 nr. 2 Artikkel 56 nr. 2 

Artikkel 70 nr. 1 Artikkel 57 nr. 1 

Artikkel 70 nr. 2 Artikkel 57 nr. 2 

Artikkel 71 nr. 1 Artikkel 58 

Artikkel 71 nr. 2 — 

Artikkel 72 nr. 1 Artikkel 59 nr. 1 

Artikkel 72 nr. 2 Artikkel 59 nr. 2 
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Dette direktiv Direktiv 2007/64/EF 

Artikkel 73 nr. 1 Artikkel 60 nr. 1 

Artikkel 73 nr. 2 — 

Artikkel 73 nr. 3 Artikkel 60 nr. 2 

Artikkel 74 nr. 1 Artikkel 61 nr.1, 61 nr. 2 og 61 nr. 3 

Artikkel 74 nr. 2 — 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2055 

av 23. juni 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i 

forbindelse med betalingsinstitusjoners utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre 

marked, om endring av direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving 

av direktiv 2007/64/EF(1), særlig artikkel 28 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å styrke samarbeidet mellom vedkommende myndigheter og sikre en ensartet og effektiv meldingsprosess for 

betalingsinstitusjoner som har til hensikt å utøve etableringsretten og adgangen til å yte tjenester på tvers av 

landegrensene, er det nødvendig å fastsette rammene for samarbeidet og for utvekslingen av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten gjennom å angi metoder, midler og nærmere regler for 

samarbeidet og særlig omfanget og behandlingen av opplysningene som skal legges fram, herunder en felles terminologi 

og standardiserte meldingsmaler. 

2) Ved anvendelse av en felles terminologi og standardiserte meldingsmaler er det nødvendig å definere visse tekniske 

termer for å skille tydelig mellom søknader for filialer, søknader om tjenesteytelser og søknader for agenter i forbindelse 

med betalingsinstitusjoner som ønsker å utøve sin virksomhet i en annen medlemsstat. 

3) Ved å fastsette standardframgangsmåter som omfatter språk og kommunikasjonsmidler for søknader om grense-

kryssende virksomhet mellom vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten, vil det bli lettere å utøve etable-

ringsretten og adgangen til å yte tjenester, og gjennomføringen av de respektive oppgavene og ansvarsområdene for 

vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten vil bli mer effektiv. 

4) Vedkommende myndigheter i hjemstatene bør pålegges å vurdere nøyaktigheten og fullstendigheten av opplysningene 

framlagt av betalingsinstitusjoner som har til hensikt å yte tjenester i en annen medlemsstat, for å sikre kvaliteten på 

meldingene om grensekryssende virksomhet. Vedkommende myndigheter i hjemstatene bør derfor informere betalings-

institusjoner om de særlige aspektene ved søknadene om grensekryssende virksomhet som anses å være ufullstendige eller 

uriktige, for å gjøre det lettere å identifisere, meddele og sende inn de elementene som mangler eller er uriktige. 

Vurderingen av fullstendighet og nøyaktighet bør videre sikre en effektiv meldingsprosess ved klart å fastsette at periodene 

på én og tre måneder som er nevnt i henholdsvis artikkel 28 nr. 2 første ledd og artikkel 28 nr. 3 første ledd i direktiv (EU) 

2015/2366, begynner på datoen for mottak av en søknad om grensekryssende virksomhet som inneholder opplysninger som 

vurderes som fullstendige og riktige av vedkommende myndigheter i hjemstaten.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 11.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 165/2019 av 13. juni 2019 

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

(1) EUT L 337 av 23.12.2015, s. 35. 

2020/EØS/7/49 
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5) Dersom en framgangsmåte for løsning av tvister mellom vedkommende myndigheter i forskjellige medlemsstater er 

iverksatt, bør vedkommende myndigheter i hjemstaten i samsvar med artikkel 19 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1093/2010(1) underrette betalingsinstitusjonen om at en beslutning vedrørende søknaden om grensekryssende 

virksomhet er utsatt i påvente av en løsning i henhold til den nevnte bestemmelsen. 

6) For å sikre en effektiv og smidig meldingsprosess som gjør at vedkommende myndigheter i hjemstater og vertsstater kan 

utføre sine respektive vurderinger i samsvar med direktiv (EU) 2015/2366, bør opplysningene som skal deles mellom 

vedkommende myndigheter i forbindelse med en søknad om grensekryssende virksomhet, være klart definert for 

henholdsvis søknader om grensekryssende virksomhet for filialer, søknader om grensekryssende virksomhet for agenter og 

søknader om grensekryssende tjenesteytelser. Det er også hensiktsmessig å fastsette standardiserte maler for oversending av 

slike opplysninger. Dersom det finnes en LEI-kode (identifikator for juridisk person), bør malene også inneholde denne for 

juridiske personer. 

7) For å gjøre det lettere å identifisere betalingsinstitusjoner som driver virksomhet over landegrensene i ulike medlems-

stater, er det hensiktsmessig å fastsette formatet på det relevante entydige identifikasjonsnummeret som brukes i hver 

medlemsstat til å identifisere betalingsinstitusjoner, deres filialer eller agenter som er engasjert av betalingsinstitusjoner 

til å yte betalingstjenester i vertsstaten. 

8) Dersom en betalingsinstitusjon som driver virksomhet i en annen medlemsstat, endrer opplysningene som ble oversendt 

i den opprinnelige søknaden, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten i samsvar med artikkel 28 nr. 4 i direktiv 

(EU) 2015/2366 overføre bare de opplysningene som er påvirket av endringene, til vedkommende myndigheter i 

vertsstaten. 

9) I samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF(2) har e-pengeforetak, i 

tillegg til å utstede elektroniske penger, tillatelse til å yte betalingstjenester. I samsvar med artikkel 3 nr. 1 i nevnte 

direktiv får dessuten framgangsmåtene for betalingsinstitusjoners meldinger om grensekryssende virksomhet tilsvarende 

anvendelse på e-pengeforetak. I artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2009/110/EF fastsettes det også at bestemmelsene for 

betalingsinstitusjoners meldinger om grensekryssende virksomhet får tilsvarende anvendelse på e-pengeforetak som 

distribuerer elektroniske penger i en annen medlemsstat via fysiske eller juridiske personer som opptrer på deres vegne. 

I artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2009/110/EF fastsettes det at e-pengeforetak ikke skal utstede elektroniske penger via 

agenter, men de har tillatelse til å yte betalingstjenester via agenter dersom vilkårene fastsatt i artikkel 19 i direktiv (EU) 

2015/2366 er oppfylt. Det bør derfor tilrettelegges for meldinger mellom vedkommende myndigheter med hensyn til 

opplysninger om en søknad om grensekryssende virksomhet fra et e-pengeforetak som har til hensikt å utøve 

etableringsretten eller adgangen til å yte tjenester, herunder ved å engasjere en agent til yting av betalingstjenester eller 

ved å fordele og innløse elektroniske penger via distributører som opptrer på deres vegne i en annen medlemsstat i 

samsvar med gjeldende ramme for de oppgavene som e-pengeforetak har rett til å utføre. 

10) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) har framlagt for Kommisjonen. 

11) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1. Denne forordning fastsetter regler for samarbeidet og utvekslingen av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i 

hjemstaten og vertsstaten med hensyn til meldinger om betalingsinstitusjoners utøvelse av etableringsretten eller adgangen til å 

yte tjenester i samsvar med artikkel 28 i direktiv (EU) 2015/2366.  

  

(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). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og 

om tilsyn med slik virksomhet, om endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og om oppheving av direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 

av 10.10.2009, s. 7). 
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2. Denne forordning får tilsvarende anvendelse på meldinger mellom vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten 

om e-pengeforetaks utøvelse av etableringsretten eller adgangen til å yte tjenester, herunder når disse distribuerer elektroniske 

penger gjennom å engasjere en fysisk eller juridisk person, i samsvar med artikkel 3 nr. 1, 4 og 5 i direktiv 2009/110/EF og 

artikkel 111 i direktiv (EU) 2015/2366. 

3. Virkeområdet for og behandlingen av opplysninger som utveksles mellom vedkommende myndigheter i henhold til 

rammen for samarbeid fastsatt i denne forordning, berører ikke myndighetsområdet for hjemstatens og vertsstatens myndigheter 

som definert i direktiv (EU) 2015/2366. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «søknad om grensekryssende virksomhet» en søknad om grensekryssende virksomhet for filialer, en søknad om grense-

kryssende tjenesteytelser eller en søknad om grensekryssende virksomhet for agenter, 

b) «søknad om grensekryssende virksomhet for filialer» en søknad i samsvar med artikkel 28 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/2366 

fra en betalingsinstitusjon med tillatelse som ønsker å opprette en filial i en annen medlemsstat, 

c) «søknad om grensekryssende tjenesteytelser» en søknad i samsvar med artikkel 28 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/2366 fra en 

betalingsinstitusjon med tillatelse som ønsker å yte tjenester i en annen medlemsstat, 

d) «søknad om grensekryssende virksomhet for agenter» en søknad i samsvar med artikkel 28 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/2366 

fra en betalingsinstitusjon med tillatelse som ønsker å yte betalingstjenester i en annen medlemsstat gjennom å engasjere en 

agent som omhandlet i artikkel 19 nr. 5 i nevnte direktiv. 

Artikkel 3 

Alminnelige krav 

1. Meldingene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal oversendes ved hjelp av malene i vedlegg II, III, V og VI. 

2. Meldingene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal oversendes ved hjelp av malene i vedlegg II, III, V og VI. 

3. Meldingene nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal, dersom e-pengeforetak distribuerer elektroniske penger gjennom å engasjere en 

fysisk eller juridisk person, oversendes ved hjelp av malene i vedlegg IV og VI. 

4. Malene nevnt i nr. 1, 2 og 3 og opplysningene i dem skal oppfylle følgende krav: 

a) De skal være skriftlige og på et språk som godtas av vedkommende myndigheter i både hjemstaten og vertsstaten. 

b) De skal oversendes elektronisk dersom dette er godkjent av vedkommende myndigheter i vertsstaten der betalingsinstitusjonen 

har til hensikt å yte betalingstjenester, etterfulgt av en elektronisk bekreftelse på mottak fra nevnte vedkommende myndigheter, 

eller de skal oversendes per post med bekreftelse på mottak. 

5. Hver vedkommende myndighet skal gjøre følgende opplysninger tilgjengelige for andre vedkommende myndigheter: 

a) De språkene som godtas i henhold til nr. 4 bokstav a). 

b) Den e-postadressen som opplysningene og malene skal oversendes til dersom de framlegges elektronisk, eller den adressen 

som opplysningene og malene skal oversendes til per post. 

Artikkel 4 

Vurdering av fullstendighet og nøyaktighet 

1. Ved mottak av en søknad om grensekryssende virksomhet fra en betalingsinstitusjon skal vedkommende myndigheter i 

hjemstaten vurdere om de framlagte opplysningene er fullstendige og nøyaktige i samsvar med artikkel 28 nr. 1 i direktiv (EU) 

2015/2366.  
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2. Dersom opplysningene framlagt i søknaden vurderes som ufullstendige eller uriktige i henhold til nr. 1, skal ved-

kommende myndighet i hjemstaten umiddelbart underrette betalingsinstitusjonen om dette, med angivelse av hvilke opplys-

ninger som betraktes som ufullstendige eller uriktige. 

3. Periodene nevnt i artikkel 28 nr. 2 første ledd og i artikkel 28 nr. 3 første ledd i direktiv (EU) 2015/2366 skal anses for å 

ha begynt på datoen for mottak av en fullstendig og nøyaktig søknad om grensekryssende virksomhet. 

Artikkel 5 

Løsning av tvister mellom vedkommende myndigheter 

Dersom en framgangsmåte for løsning av tvister mellom vedkommende myndigheter i forskjellige medlemsstater er iverksatt i 

samsvar med artikkel 27 i direktiv (EU) 2015/2366 i forbindelse med en søknad om grensekryssende virksomhet fra en betalings-

institusjon i henhold til artikkel 28 i nevnte direktiv, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten underrette betalingsinstitusjonen 

om utsettelsen av en beslutning om søknaden i påvente av en løsning i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

KAPITTEL 2 

SØKNAD OM GRENSEKRYSSENDE VIRKSOMHET FOR FILIALER 

Artikkel 6 

Opplysninger som skal oversendes 

1. Dersom en søknad om grensekryssende virksomhet for filialer inngis av en betalingsinstitusjon, skal vedkommende 

myndigheter i hjemstaten i henhold til artikkel 28 nr. 2 første ledd i direktiv (EU) 2015/2366 oversende følgende opplysninger 

til vedkommende myndigheter i vertsstaten: 

a) Datoen for mottak av en fullstendig og nøyaktig søknad om grensekryssende virksomhet fra betalingsinstitusjonen i 

samsvar med artikkel 4. 

b) I hvilken medlemsstat betalingsinstitusjonen har til hensikt å utøve virksomhet. 

c) Type søknad om grensekryssende virksomhet. 

d) Betalingsinstitusjonens navn, adresse og eventuelt godkjenningsnummer og entydige identifikasjonsnummer i hjemstaten i 

samsvar med formatene angitt i vedlegg I. 

e) Betalingsinstitusjonens LEI-kode, dersom den er tilgjengelig. 

f) Identiteten og kontaktopplysningene til en kontaktperson i betalingsinstitusjonen som inngir meldingen om grensekryssende 

virksomhet for filialen. 

g) Adressen til filialen som skal etableres i vertsstaten. 

h) Identiteten og kontaktopplysningene til personene som har ansvar for ledelsen av filialen som skal etableres i vertsstaten. 

i) De betalingstjenestene som skal ytes i vertsstaten. 

j) Organisasjonsstrukturen i filialen som skal etableres i vertsstaten.  
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k) En forretningsplan, herunder en budsjettprognose for de første tre regnskapsårene, som viser at filialen er i stand til å 

benytte de systemer, ressurser og framgangsmåter som er hensiktsmessige for en forsvarlig drift i vertsstaten. 

l) En beskrivelse av filialens styringsordninger og internkontrollordninger, herunder administrative framgangsmåter og 

framgangsmåter for risikostyring, som viser at disse styringsordningene, kontrollordningene og framgangsmåtene er 

forholdsmessige, hensiktsmessige, forsvarlige og tilstrekkelige med hensyn til betalingstjenestevirksomheten i vertsstaten og 

oppfyller kravene med hensyn til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv (EU) 2015/849(1). 

2. Dersom en betalingsinstitusjon har underrettet vedkommende myndigheter i hjemstaten om at den har til hensikt å 

utkontraktere driftsfunksjoner i betalingstjenestene til andre enheter i vertsstaten, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten 

underrette vedkommende myndigheter i vertsstaten om dette. 

Artikkel 7 

Oversending av opplysningene 

1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal oversende opplysningene nevnt i artikkel 6 til vedkommende myndigheter i 

vertsstaten ved hjelp av malen i vedlegg II og underrette betalingsinstitusjonen om at de har oversendt opplysningene. 

2. Når det er flere meldinger som skal formidles, kan vedkommende myndigheter oversende sammenfattede opplysninger 

gjennom å bruke feltene angitt i vedlegg II. 

Artikkel 8 

Underretning om endringer i søknaden 

1. Dersom en betalingsinstitusjon i samsvar med artikkel 28 nr. 4 i direktiv (EU) 2015/2366 underretter vedkommende 

myndigheter i hjemstaten om relevante endringer av en tidligere søknad, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten formidle 

disse relevante endringene til vedkommende myndigheter i vertsstaten. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten oversende de relevante endringene til ved-

kommende myndigheter i vertsstaten ved å sammenstille bare de delene av malen i vedlegg II til denne forordning som er berørt 

av endringene. 

Artikkel 9 

Opplysninger om når filialens virksomhet starter 

Ved anvendelse av artikkel 28 nr. 3 tredje ledd i direktiv (EU) 2015/2366 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten uten 

unødig opphold oversende den datoen da en betalingsinstitusjon påbegynner sin virksomhet i en vertsstat, til vedkommende 

myndigheter i vertsstaten ved hjelp av malen i vedlegg VI til denne forordning. 

KAPITTEL 3 

SØKNAD OM GRENSEKRYSSENDE VIRKSOMHET FOR AGENTER 

Artikkel 10 

Opplysninger som skal oversendes 

1. Dersom en søknad om grensekryssende virksomhet for agenter inngis av en betalingsinstitusjon, skal vedkommende 

myndigheter i hjemstaten i henhold til artikkel 28 nr. 2 første ledd i direktiv (EU) 2015/2366 oversende følgende opplysninger 

til vedkommende myndigheter i vertsstaten: 

a) Datoen for mottak av en fullstendig og nøyaktig søknad om grensekryssende virksomhet fra betalingsinstitusjonen i 

samsvar med artikkel 4. 

b) I hvilken medlemsstat betalingsinstitusjonen har til hensikt å utøve virksomhet gjennom å engasjere en agent.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger 

eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2005/60/EF og råds- og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF (EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73). 
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c) Type søknad om grensekryssende virksomhet. 

d) Arten av søknad om grensekryssende virksomhet og, dersom bruken av agenten i vertsstaten ikke innebærer en etablering, 

en beskrivelse av omstendighetene som vedkommende myndighet i hjemstaten har tatt hensyn til i sin vurdering. 

e) Betalingsinstitusjonens navn, adresse og eventuelt godkjenningsnummer og entydige identifikasjonsnummer i hjemstaten i 

samsvar med formatene angitt i vedlegg I. 

f) Betalingsinstitusjonens LEI-kode, dersom den er tilgjengelig. 

g) Identiteten og kontaktopplysningene til en kontaktperson i betalingsinstitusjonen som inngir meldingen om grensekryssende 

virksomhet for agenten. 

h) Identiteten og kontaktopplysningene til agenten som er engasjert av betalingsinstitusjonen. 

i) Agentens entydige identifikasjonsnummer i den medlemsstaten der den er etablert, dersom det er relevant, i samsvar med 

formatene angitt i vedlegg I. 

j) Dersom det er relevant, identiteten og kontaktopplysningene til personene som har ansvar for det sentrale kontaktpunktet, 

dersom dette er utpekt i samsvar med artikkel 29 nr. 4 i direktiv (EU) 2015/2366. 

k) De betalingstjenestene som skal ytes i vertsstaten gjennom å engasjere agenten. 

l) En beskrivelse av internkontrollordningene som agenten vil benytte for å oppfylle kravene med hensyn til hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme i henhold til direktiv (EU) 2015/ 849. 

m) Identiteten og kontaktopplysningene til medlemmer av ledelsen og personer med ansvar for forvaltningen av agenten som 

skal brukes til å yte betalingstjenester, og for andre agenter enn betalingstjenesteytere, dokumentasjon på at de er egnet. 

2. Dersom en betalingsinstitusjon har underrettet vedkommende myndigheter i hjemstaten om at den har til hensikt å 

utkontraktere driftsfunksjoner i betalingstjenestene til andre enheter i vertsstaten, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten 

underrette vedkommende myndigheter i vertsstaten om dette. 

Artikkel 11 

Oversending av opplysningene 

1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal oversende opplysningene nevnt i artikkel 10 til vedkommende myndigheter 

i vertsstaten ved hjelp av malen i vedlegg III og underrette betalingsinstitusjonen om at de har oversendt opplysningene. 

2. Når det er flere meldinger som skal formidles, kan vedkommende myndigheter oversende sammenfattede opplysninger 

gjennom å bruke feltene angitt i vedlegg III. 

Artikkel 12 

Underretning om endringer i søknaden 

1. Dersom en betalingsinstitusjon i samsvar med artikkel 28 nr. 4 i direktiv (EU) 2015/2366 underretter vedkommende 

myndigheter i hjemstaten om relevante endringer av en tidligere søknad om grensekryssende virksomhet for agenter, skal 

vedkommende myndigheter i hjemstaten formidle disse relevante endringene til vedkommende myndigheter i vertsstaten. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten oversende de relevante endringene til ved-

kommende myndigheter i vertsstaten ved å sammenstille bare de delene av malen i vedlegg III som er berørt av endringene.  



Nr. 7/322 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

Artikkel 13 

Opplysninger om når agentens virksomhet starter 

Ved anvendelse av artikkel 28 nr. 3 tredje ledd i direktiv (EU) 2015/2366 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten uten 

unødig opphold oversende den datoen da en betalingsinstitusjon påbegynner sin virksomhet gjennom en agent i en vertsstat, til 

vedkommende myndigheter i vertsstaten ved hjelp av malen i vedlegg VI til denne forordning. 

KAPITTEL 4 

SØKNAD OM GRENSEKRYSSENDE TJENESTEYTELSER 

Artikkel 14 

Opplysninger som skal oversendes 

1. Dersom en søknad om grensekryssende tjenesteytelser inngis av en betalingsinstitusjon, skal vedkommende myndigheter i 

hjemstaten i henhold til artikkel 28 nr. 2 første ledd i direktiv (EU) 2015/2366 oversende følgende opplysninger til 

vedkommende myndigheter i vertsstaten: 

a) Datoen for mottak av en fullstendig og nøyaktig søknad om grensekryssende virksomhet fra betalingsinstitusjonen i 

samsvar med artikkel 4. 

b) I hvilken medlemsstat betalingsinstitusjonen har til hensikt å yte tjenester. 

c) Type søknad om grensekryssende virksomhet. 

d) Betalingsinstitusjonens navn, adresse og eventuelt godkjenningsnummer og entydige identifikasjonsnummer i hjemstaten i 

samsvar med formatene angitt i vedlegg I. 

e) Betalingsinstitusjonens LEI-kode, dersom den er tilgjengelig. 

f) Identiteten og kontaktopplysningene til en kontaktperson i betalingsinstitusjonen som inngir søknaden om grensekryssende 

tjenesteytelser. 

g) Den planlagte datoen da ytingen av tjenester skal begynne i vertsstaten. 

h) De betalingstjenestene som skal ytes i vertsstaten. 

2. Dersom en betalingsinstitusjon har underrettet vedkommende myndigheter i hjemstaten om at den har til hensikt å 

utkontraktere driftsfunksjoner i betalingstjenestene til andre enheter i vertsstaten, skal vedkommende myndigheter i hjemstaten 

underrette vedkommende myndigheter i vertsstaten om dette. 

Artikkel 15 

Oversending av opplysninger 

1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal oversende opplysningene nevnt i artikkel 14 til vedkommende myndigheter 

i vertsstaten ved hjelp av malen i vedlegg V og underrette betalingsinstitusjonen om at de har oversendt opplysningene. 

2. Når det er flere meldinger som skal formidles, kan vedkommende myndigheter oversende sammenfattede opplysninger 

gjennom å bruke feltene angitt i vedlegg V. 

Artikkel 16 

Underretning om endringer i en søknad om grensekryssende tjenesteytelser 

1. Dersom en betalingsinstitusjon i samsvar med artikkel 28 nr. 4 i direktiv (EU) 2015/2366 underretter vedkommende 

myndigheter i hjemstaten om relevante endringer av en tidligere søknad om grensekryssende tjenesteytelser, skal ved-

kommende myndigheter i hjemstaten formidle disse relevante endringene til vedkommende myndigheter i vertsstaten. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal vedkommende myndigheter i hjemstaten oversende de relevante endringene til ved-

kommende myndigheter i vertsstaten ved å sammenstille bare de delene av malen i vedlegg V som er berørt av endringene. 
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KAPITTEL 5 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 17 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 23. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 294 av 11.11.2017, s. 9–25.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/296 

av 20. februar 2019 

om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 om fastsettelse av 

nærmere regler for anvendelsen av ordningen for normal bruk, for metoden til å vurdere om avskaffelsen 

av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er bærekraftig, og for søknaden som en 

nettgjestingstilbyder skal levere i forbindelse med denne vurderingen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige mobil-

kommunikasjonsnett i Unionen(1), særlig artikkel 6d nr. 1, 

etter samråd med Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den nederlandske, greske og portugisiske språkversjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286(2) 

inneholder en feil i artikkel 4 nr. 2 første ledd når det gjelder beregningen av minstevolumet av datanettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet som nettgjestingskunden skal kunne forbruke ved periodiske reiser i Unionen, når nettgjestingstilbyderen 

anvender en ordning for normal bruk. 

2) Den nederlandske, greske og portugisiske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 bør derfor 

rettes. De øvrige språkversjonene berøres ikke. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Kommunikasjonskomiteen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

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 20. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 21.2.2019, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), ennå 

ikke kunngjort. 

(1) EUT L 172 av 30.6.2012, s. 10. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 av 15. desember 2016 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av 

ordningen for normal bruk, for metoden til å vurdere om avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er bærekraftig, 

og for søknaden som en nettgjestingstilbyder skal levere i forbindelse med denne vurderingen (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 46). 

2020/EØS/7/50 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/806 

av 22. mai 2015 

om fastsettelse av spesifikasjoner for utformingen av EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 23 

nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 910/2014 er det fastsatt at kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester kan benytte et tillitsmerke for 

kvalifiserte tillitstjenester for å øke tiltroen hos og brukervennligheten for brukerne. Et slikt tillitsmerke skaper et tydelig 

skille mellom kvalifiserte tillitstjenester og andre tillitstjenester og bidrar slik til oversikt i markedet, noe som gir økt 

tillit til nettbaserte tjenester og gjør det enklere å bruke dem, som igjen er avgjørende for at brukerne skal ha fullt utbytte 

av elektroniske tjenester og vite at de er til å stole på. 

2) Kommisjonen har avholdt en konkurranse for kunst- og designstudenter fra medlemsstatene for å få inn forslag til ny 

logo. En sakkyndig jury har valgt ut de tre beste forslagene basert på kriteriene i de tekniske og designmessige spesifi-

kasjonene for «e-Mark U Trust»-konkurransen. Det ble holdt en nettbasert høring fra 14. oktober til 14. november 2014. 

Logoforslaget som ble valgt av de fleste besøkende på nettstedet i den aktuelle perioden, og godkjent ved en endelig 

avgjørelse i juryen, skal nå vedtas som det nye EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester. 

3) For at logoen skal kunne brukes så snart den er gjeldende i samsvar med Unionens regelverk, og for å sikre at det indre 

marked virker på en tilfredsstillende måte, garantere rettferdig konkurranse og beskytte forbrukernes interesser, ble det 

nye EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester registrert som et fellesmerke i Det forente kongerikes kontor for 

immaterialrett, og det er følgelig gyldig, beskyttet og tillatt å bruke. Logoen skal også registreres i Unionens og 

internasjonale registre. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 i forordning (EU) 

nr. 910/2014. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester skal utformes som vist i vedlegg I og II, med forbehold for bestemmelsene i 

artikkel 2. 

Artikkel 2 

1.  Referansefargene for EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester skal være Pantone nr. 654 og 116 eller, når det 

benyttes firefargetrykk, blått (100 % cyan + 78 % magenta + 25 % gult + 9 % svart) og gult (19 % magenta + 95 % gult) eller, 

når det benyttes RGB-farger, blått (43 rødt + 67 grønt + 117 blått) og gult (243 rødt + 202 grønt + 18 blått). 

2.  EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester kan brukes i svart-hvitt som vist i vedlegg II, dersom det ikke er praktisk å 

bruke farger. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 23.5.2015, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 167/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73. 

2020/EØS/7/51 
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3.  Dersom EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester brukes mot en mørk bakgrunn, kan det brukes i negativt format 

med samme bakgrunnsfarge, som vist i vedlegg I og II. 

4.  Dersom EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester brukes i farger mot en farget bakgrunn som gjør at det blir 

vanskelig å se, kan det benyttes en avgrensende bord rundt merket for å øke kontrasten med bakgrunnsfargene. 

Artikkel 3 

EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester skal ha en minstestørrelse som sikrer at de visuelle attributtene og de viktigste 

formene bevares, men størrelsen skal ikke være under 64 × 85 piksler med 150 dpi. 

Artikkel 4 

EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester skal brukes på en slik måte at det framgår tydelig hvilke kvalifiserte tjenester 

tillitsmerket gjelder for. Tillitsmerket kan brukes sammen med grafikk- eller tekstelementer som tydelig viser hvilke kvalifiserte 

tillitstjenester det benyttes for, forutsatt at de endrer verken EU-tillitsmerkets karakter eller lenken til de relevante tillitslistene 

nevnt i artikkel 23 nr. 2 i forordning (EU) nr. 910/2014. 

Artikkel 5 

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. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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VEDLEGG I 

Farget EU-tillitsmerke for kvalifiserte tillitstjenester 

 

  

VEDLEGG II 

Svart-hvitt EU-tillitsmerke for kvalifiserte tillitstjenester 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1505 

av 8. september 2015 

om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og formater for tillitslister i henhold til artikkel 22 nr. 5 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for 

elektroniske transaksjoner i det indre marked(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 22 

nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Tillitslister er avgjørende for å skape tillit blant markedsdeltakere, ettersom de viser tjenestetilbyderens status på 

tidspunktet for tilsynet. 

2) Det er blitt lettere å bruke elektroniske signaturer over landegrensene ved kommisjonsvedtak 2009/767/EF(2), der det er 

fastsatt at medlemsstatene har plikt til å opprette, ajourføre og offentliggjøre tillitslister med opplysninger om tilbydere 

av sertifiseringstjenester som utsteder kvalifiserte sertifikater til allmennheten i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/93/EF(3), og som er underlagt tilsyn og er akkreditert av medlemsstatene. 

3) I artikkel 22 i forordning (EF) nr. 910/2014/EU er det fastsatt en forpliktelse for medlemsstatene til å opprette, ajourføre 

og offentliggjøre elektronisk signerte eller forseglede tillitslister på en sikker måte, i et format som er egnet for 

automatisert behandling, og gi Kommisjonen melding om hvilke organer som har ansvar for å opprette nasjonale 

tillitslister. 

4) En tilbyder av tillitstjenester, og tillitstjenestene denne tilbyderen leverer, bør anses som kvalifisert når tilbyderen har 

status som kvalifisert i tillitslisten. For å sikre at andre forpliktelser som følger av forordning (EU) nr. 910/2014, særlig 

forpliktelsene i artikkel 27 og 37, lett kan oppfylles av tilbydere av fjernformidlede og elektroniske tjenester, og for å 

oppfylle de berettigede forventningene fra andre tilbydere av sertifiseringstjenester som ikke utsteder kvalifiserte 

sertifikater, men som leverer tjenester knyttet til elektroniske signaturer i henhold til direktiv 1999/93/EF og oppføres på 

listen innen 30. juni 2016, bør det være mulig for medlemsstatene å tilføye andre tillitstjenester enn de kvalifiserte 

tjenestene i tillitslistene, på frivillig basis og på nasjonalt plan, forutsatt at det klart framgår at de ikke er kvalifisert i 

samsvar med forordning (EU) nr. 910/2014. 

5) I tråd med betraktning 25 i forordning (EU) nr. 910/2014 kan medlemsstatene tilføye andre typer nasjonalt definerte 

tillitstjenester enn dem som er definert i artikkel 3 nr. 16 i forordning (EU) nr. 910/2014, forutsatt at det klart framgår at 

de ikke er kvalifisert i samsvar med forordning (EU) nr. 910/2014. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 i forordning (EU) 

nr. 910/2014. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal opprette, offentliggjøre og ajourføre tillitslister med opplysninger om de kvalifiserte tilbyderne av 

tillitstjenester som står under deres tilsyn, samt opplysninger om de kvalifiserte tillitstjenestene disse tilbyderne leverer. Listene 

skal oppfylle de tekniske spesifikasjonene i vedlegg I. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 9.9.2015, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 167/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), ennå 

ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73. 

(2) 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). 

(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/7/52 
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Artikkel 2 

I tillitslistene kan medlemsstatene tilføye opplysninger om ikke-kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester, sammen med opplys-

ninger om de ikke-kvalifiserte tillitstjenestene disse tilbyderne leverer. Det skal framgå klart av listen hvilke tilbydere av 

tillitstjenester, og hvilke tillitstjenester disse tilbyderne leverer, som ikke er kvalifisert. 

Artikkel 3 

1) I henhold til artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) nr. 910/2014 skal medlemsstatene signere eller forsegle sin tillitsliste 

elektronisk i et format som er egnet for automatisert behandling, i samsvar med de tekniske spesifikasjonene i vedlegg I. 

2) Dersom en medlemsstat offentliggjør tillitslisten elektronisk i et format som kan leses av mennesker, skal den sørge for at 

tillitslisten i dette formatet inneholder de samme opplysninger som i formatet som er egnet for automatisert behandling, og den 

skal signere eller forsegle den elektronisk i samsvar med de tekniske spesifikasjonene i vedlegg I. 

Artikkel 4 

1) Medlemsstatene skal framlegge opplysningene nevnt i artikkel 22 nr. 3 i forordning (EU) nr. 910/2014 for Kommisjonen 

ved å benytte malen i vedlegg II. 

2) Opplysningene som er nevnt i nr. 1, skal omfatte to eller flere fellesnøkkelsertifikater fra operatøren av ordningen med 

forskjøvne gyldighetsperioder på minst tre måneder, som motsvarer de privatnøklene som kan benyttes til elektronisk signering 

eller forsegling av tillitslisten i et format som er egnet for automatisert behandling, og i et format som kan leses av mennesker, 

når de offentliggjøres. 

3) I henhold til artikkel 22 nr. 4 i forordning (EU) nr. 910/2014 skal Kommisjonen, via en sikker kanal til en autentisert nett-

tjener, offentliggjøre opplysningene som er nevnt i nr. 1 og 2, og som er meldt inn av medlemsstatene, i et signert eller forseglet 

format som er egnet for automatisert behandling. 

4) Kommisjonen kan, via en sikker kanal til en autentisert nett-tjener, offentliggjøre opplysningene som er nevnt i nr. 1 og 2, 

og som er meldt inn av medlemsstatene, i et signert eller forseglet format som kan leses av mennesker. 

Artikkel 5 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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VEDLEGG I 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR EN FELLES MAL FOR TILLITSLISTER 

KAPITTEL I 

GENERELLE KRAV 

Tillitslister skal inneholde både aktuell og historisk informasjon om status for oppførte tillitstjenester, fra det tidspunktet en 

tilbyder av tillitstjenester føres opp i tillitslistene. 

Uttrykkene «godkjent», «akkreditert» og/eller «under tilsyn» i disse spesifikasjonene omfatter også de nasjonale godkjennings-

ordningene, men ytterligere informasjon om slike nasjonale ordningers karakter vil bli gitt av medlemsstatene i deres 

tillitslister, blant annet med klargjøring av mulige forskjeller fra tilsynsordningene som gjelder for kvalifiserte tilbydere av 

tillitstjenester og de kvalifiserte tillitstjenestene disse tilbyderne leverer. 

Informasjonen i tillitslisten skal først og fremst underbygge valideringen av gjenkjenningstegn for kvalifiserte tillitstjenester, 

dvs. fysiske eller binære (logiske) objekter som genereres eller utstedes som en følge av bruken av en kvalifisert tillitstjeneste, 

for eksempel kvalifiserte elektroniske signaturer/segl, avanserte elektroniske signaturer/segl som understøttes av et kvalifisert 

sertifikat, kvalifiserte tidsstempler, kvalifiserte elektroniske leveringsbevis, osv. 

KAPITTEL II 

DETALJERTE SPESIFIKASJONER FOR DEN FELLES MALEN FOR TILLITSLISTENE 

Disse spesifikasjonene bygger på spesifikasjonene og kravene som er oppført i ETSI TS 119 612 v2.1.1 (heretter kalt ETSI TS 

119 612). 

Når det ikke er oppført noe bestemt krav i disse spesifikasjonene, skal kravene i ETSI TS 119 612 nr. 5 og 6 få anvendelse i sin 

helhet. Når det er oppført bestemte krav i disse spesifikasjonene, skal de ha forrang for de tilsvarende kravene i ETSI TS 119 

612. Ved avvik mellom disse spesifikasjonene og spesifikasjonene i ETSI TS 119 612 skal disse spesifikasjonene ha forrang. 

Scheme name (nr. 5.3.6) 

Dette feltet er obligatorisk og skal oppfylle spesifikasjonene i TS 119 612 nr. 5.3.6, og følgende betegnelse skal benyttes for 

ordningen: 

«EN_name_value» = «Tillitsliste med opplysninger om kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester som er under tilsyn av den 

utstedende medlemsstaten, sammen med opplysninger om de kvalifiserte tillitstjenestene disse tilbyderne leverer, i samsvar 

med de relevante bestemmelsene i 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.» 

Scheme information URI (nr. 5.3.7) 

Dette feltet er obligatorisk og skal oppfylle spesifikasjonene i TS 119 612 nr. 5.3.7, og «relevante opplysninger om ordningen» 

skal minst omfatte følgende: 

a)  Innledende opplysninger som er felles for alle medlemsstatene, om tillitslistens virkeområde og bakgrunn, den under-

liggende tilsynsordningen og eventuelt nasjonal(e) godkjenningsordning(er) (f.eks. akkreditering). Den felles teksten som 

skal brukes, er teksten nedenfor, der tekststrengen «(medlemsstatens navn)» skal erstattes med den aktuelle medlemsstatens 

navn: 

 «Denne listen er tillitslisten, med opplysninger om de kvalifiserte tilbyderne av tillitstjenester som står under tilsyn av 

(medlemsstatens navn), sammen med opplysninger om de kvalifiserte tillitstjenestene disse tilbyderne leverer, i samsvar 

med de relevante bestemmelsene i 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.  



Nr. 7/332 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

 Det er blitt lettere å bruke elektroniske signaturer over landegrensene som følge av kommisjonsvedtak 2009/767/EF av 

16. oktober 2009, der det er fastsatt at medlemsstatene har plikt til å opprette, ajourføre og offentliggjøre tillitslister med 

opplysninger om tilbydere av sertifiseringstjenester som utsteder kvalifiserte sertifikater til allmennheten i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for elektroniske 

signaturer, og som er underlagt tilsyn og er akkreditert av medlemsstatene. Denne tillitslisten er en videreføring av den 

tillitslisten som ble opprettet ved vedtak 2009/767/EF.» 

 Tillitslister er avgjørende for å skape tillit mellom operatører i elektroniske markeder, ved at brukerne får mulighet til å 

fastslå kvalifisert status og statushistorikk for tilbydere av tillitstjenester og deres tjenester. 

 Medlemsstatenes tillitslister omfatter minst opplysningene som er angitt i artikkel 1 og 2 i Kommisjonens gjennom-

føringsbeslutning (EU) 2015/1505. 

 I tillitslistene kan medlemsstatene tilføye opplysninger om ikke-kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester, sammen med 

opplysninger om de ikke-kvalifiserte tillitstjenestene disse tilbyderne leverer. Det skal klart framgå at de ikke er 

kvalifisert i samsvar med forordning (EU) nr. 910/2014. 

 I tillitslistene kan medlemsstatene tilføye opplysninger om nasjonalt definerte tillitstjenester av andre typer enn dem 

som er definert i artikkel 3 nr. 16 i forordning (EU) nr. 910/2014. Det skal klart framgå at de ikke er kvalifisert i 

samsvar med forordning (EU) nr. 910/2014. 

b)  Spesifikke opplysninger om den underliggende tilsynsordningen og eventuelt nasjonal(e) godkjenningsordning(er) (f.eks. 

akkreditering), og særlig(1) 

1)  opplysninger om den nasjonale tilsynsordningen som gjelder for kvalifiserte og ikke-kvalifiserte tilbydere av tillits-

tjenester og de kvalifiserte og ikke-kvalifiserte tillitstjenestene de leverer, i henhold til forordning (EU) nr. 910/2014, 

2)  eventuelt opplysninger om de nasjonale frivillige akkrediteringsordningene som gjelder for tilbydere av sertifiserings-

tjenester som har utstedt kvalifiserte sertifikater i henhold til direktiv 1999/93/EF. 

 Disse spesifikke opplysningene skal for hver underliggende ordning oppført ovenfor, minst omfatte 

1)  en generell beskrivelse, 

2)  opplysninger om prosessen som følges innenfor rammen av den nasjonale tilsynsordningen, og eventuelt for god-

kjenning i henhold til en nasjonal godkjenningsordning, 

3)  opplysninger om kriteriene for tilsyn med tilbydere av tillitstjenester, eller eventuelt for godkjenning, 

4)  opplysninger om kriteriene og reglene som skal benyttes til å velge ut tilsyns-/revisjonsorganer, og om hvordan de 

vurderer tilbydere av tillitstjenester og tillitstjenestene disse tilbyderne leverer, 

5)  eventuelt andre kontaktopplysninger og generelle opplysninger som gjelder driften av ordningen. 

Scheme type/community/rules (nr. 5.3.9) 

Dette feltet er obligatorisk, og skal oppfylle spesifikasjonene i TS 119 612 nr. 5.3.9. 

Det skal bare inneholde URI-er på britisk-engelsk.  

  

(1) Disse settene med opplysninger er av avgjørende betydning for at tjenestebrukerne skal kunne vurdere kvaliteten av og sikkerhetsnivået for 

slike ordninger. Disse settene med opplysninger skal gis på tillitslistenivå ved bruk av den foreliggende «Scheme information URI» 

(nr. 5.3.7 – opplysninger som gis av medlemsstaten), «Scheme type/community/rules» (nr. 5.3.9 – ved å benytte en tekst som er felles for 

alle medlemsstater) og «TSL policy/legal notice» (nr. 5.3.11 – en tekst som er felles for alle medlemsstater, samtidig som hver medlemsstat 

har mulighet til å tilføye tekst/referanser som er spesifikke for medlemsstaten). Ytterligere opplysninger om slike ordninger for ikke-

kvalifiserte tillitstjenester og nasjonalt definerte (kvalifiserte) tillitstjenester kan gis på tjenestenivå når det er relevant og påkrevd (f.eks. 

for å skille mellom flere kvalitets-/sikkerhetsnivåer) ved å benytte «Scheme service definition URI» (nr. 5.5.6). 
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Det skal inneholde minst to URI-er: 

1)  En URI som er felles for alle medlemsstaters tillitslister, med lenke til en beskrivende tekst som skal gjelde for alle 

tillitslister: 

 URI: http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/schemerules/EUcommon 

 Beskrivende tekst: 

«Participation in a scheme 

Each Member State must create a trusted list including information related to the qualified trust service providers that 

are under supervision, together with information related to the qualified trust services provided by them, in accordance 

with the relevant provisions laid down in Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council 

of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and 

repealing Directive 1999/93/EC. 

The present implementation of such trusted lists is also to be referred to in the list of links (pointers) towards each 

Member State's trusted list, compiled by the European Commission. 

Policy/rules for the assessment of the listed services 

Member States must supervise qualified trust service providers established in the territory of the designating Member 

State as laid down in Chapter III of Regulation (EU) No 910/2014 to ensure that those qualified trust service providers 

and the qualified trust services that they provide meet the requirements laid down in the Regulation. 

The trusted lists of Member States include, as a minimum, information specified in Articles 1 and 2 of Commission 

Implementing Decision (EU) 2015/1505. 

The trusted lists include both current and historical information about the status of listed trust services. 

Each Member State's trusted list must provide information on the national supervisory scheme and where applicable, 

national approval (e.g. accreditation) scheme(s) under which the trust service providers and the trust services that they 

provide are listed. 

Interpretation of the Trusted List 

The general user guidelines for applications, services or products relying on a trusted list published in accordance with 

Regulation (EU) No 910/2014 are as follows: 

The “qualified” status of a trust service is indicated by the combination of the “Service type identifier” (“Sti”) value in a 

service entry and the status according to the “Service current status” field value as from the date indicated in the 

“Current status starting date and time”. Historical information about such a qualified status is similarly provided when 

applicable. 

Regarding qualified trust service providers issuing qualified certificates for electronic signatures, for electronic seals 

and/or for website authentication: 

A “CA/QC”“Service type identifier” (“Sti”) entry (possibly further qualified as being a “RootCA-QC” through the use 

of the appropriate “Service information extension” (“Sie”) additionalServiceInformation Extension) 

— indicates that any end-entity certificate issued by or under the CA represented by the “Service digital identifier” 

(“Sdi”) CA's public key and CA's name (both CA data to be considered as trust anchor input), is a qualified 

certificate (QC) provided that it includes at least one of the following: 

— the id-etsi-qcs-QcCompliance ETSI defined statement (id-etsi-qcs 1), 

— the 0.4.0.1456.1.1 (QCP+) ETSI defined certificate policy OID,  
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— the 0.4.0.1456.1.2 (QCP) ETSI defined certificate policy OID, 

and provided this is ensured by the Member State Supervisory Body through a valid service status (i.e. “under-

supervision”, “supervisionincessation”, “accredited” or “granted”) for that entry. 

— and IF “Sie”“Qualifications Extension” information is present, then in addition to the above default rule, those 

certificates that are identified through the use of “Sie”“Qualifications Extension” information, constructed as a 

sequence of filters further identifying a set of certificates, must be considered according to the associated qualifiers 

providing additional information regarding their qualified status, the “SSCD support” and/or “Legal person as 

subject” (e.g. certificates containing a specific OID in the Certificate Policy extension, and/or having a specific 

“Key usage” pattern, and/or filtered through the use of a specific value to appear in one specific certificate field or 

extension, etc.). These qualifiers are part of the following set of “Qualifiers” used to compensate for the lack of 

information in the corresponding certificate content, and that are used respectively: 

— to indicate the qualified certificate nature: 

— “QCStatement” meaning the identified certificate(s) is(are) qualified under Directive 1999/93/EC; 

— “QCForESig” meaning the identified certificate(s), when claimed or stated as qualified certificate(s), 

is(are) qualified certificate(s) for electronic signature under Regulation (EU) No 910/2014; 

— “QCForESeal” meaning the identified certificate(s), when claimed or stated as qualified certificate(s), 

is(are) qualified certificate(s) for electronic seal under Regulation (EU) No 910/2014; 

— “QCForWSA” meaning the identified certificate(s), when claimed or stated as qualified certificate(s), 

is(are) qualified certificate(s) for web site authentication under Regulation (EU) No 910/2014. 

— to indicate that the certificate is not to be considered as qualified: 

— “NotQualified” meaning the identified certificate(s) is(are) not to be considered as qualified; and/or 

— to indicate the nature of the SSCD support: 

— “QCWithSSCD” meaning the identified certificate(s), when claimed or stated as qualified certificate(s), 

have their private key residing in an SSCD, or 

— “QCNoSSCD” meaning the identified certificate(s), when claimed or stated as qualified certificate(s), 

have not their private key residing in an SSCD, or 

— “QCSSCDStatusAsInCert” meaning the identified certificate(s), when claimed or stated as qualified 

certificate(s), does(do) contain proper machine processable information about whether or not their private 

key residing in an SSCD; 

— to indicate the nature of the QSCD support: 

— “QCWithQSCD” meaning the identified certificate(s), when claimed or stated as qualified certificate(s), 

have their private key residing in a QSCD, or 

— “QCNoQSCD” meaning the identified certificate(s), when claimed or stated as qualified certificate(s), 

have not their private key residing in a QSCD, or 

— “QCQSCDStatusAsInCert” meaning the identified certificate(s), when claimed or stated as qualified 

certificate(s), does(do) contain proper machine processable information about whether or not their private 

key is residing in a QSCD; 

— “QCQSCDManagedOnBehalf” indicating that all certificates identified by the applicable list of criteria, 

when they are claimed or stated as qualified, have their private key is residing in a QSCD for which the 

generation and management of that private key is done by a qualified TSP on behalf of the entity whose 

identity is certified in the certificate; and/or  
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— to indicate issuance to Legal Person: 

— “QCForLegalPerson” meaning the identified certificate(s), when claimed or stated as qualified 

certificate(s), are issued to a Legal Person under Directive 1999/93/EC. 

Note: The information provided in the trusted list is to be considered as accurate meaning that: 

— if none of the id-etsi-qcs 1 statement, QCP OID or QCP + OID information is included in an end-entity 

certificate, and 

— if no “Sie”“Qualifications Extension” information is present for the trust anchor CA/QC corresponding 

service entry to qualify the certificate with a “QCStatement” qualifier, or 

— an “Sie”“Qualifications Extension” information is present for the trust anchor CA/QC corresponding 

service entry to qualify the certificate with a “NotQualified” qualifier, 

then the certificate is not to be considered as qualified. 

 “Service digital identifiers” are to be used as Trust Anchors in the context of validating electronic signatures or seals 

for which signer's or seal creator's certificate is to be validated against TL information, hence only the public key and 

the associated subject name are needed as Trust Anchor information. When more than one certificate are representing 

the public key identifying the service, they are to be considered as Trust Anchor certificates conveying identical 

information with regard to the information strictly required as Trust Anchor information. 

 The general rule for interpretation of any other “Sti” type entry is that, for that “Sti” identified service type, the listed 

service named according to the “Service name” field value and uniquely identified by the “Service digital identity” 

field value has the current qualified or approval status according to the “Service current status” field value as from the 

date indicated in the “Current status starting date and time”. 

 Specific interpretation rules for any additional information with regard to a listed service (e.g. “Service information 

extensions” field) may be found, when applicable, in the Member State specific URI as part of the present “Scheme 

type/community/rules” field. 

 Please refer to the applicable secondary legislation pursuant to Regulation (EU) No 910/2014 for further details on the 

fields, description and meaning for the Member States' trusted lists.» 

2)  En URI som er spesifikk for hver medlemsstats tillitsliste, med lenke til en beskrivende tekst som skal gjelde for denne 

medlemsstatens tillitsliste: 

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/schemerules/CC der CC = landkoden med to bokstaver i henhold til ISO 3166-1(1) 

som brukes i feltet «Scheme territory» (nr. 5.3.10) 

— Her kan brukere finne den angitte medlemsstatens spesifikke retningslinjer/regler som tillitstjenester oppført på listen 

skal vurderes mot, i samsvar med medlemsstatens tilsynsordning og eventuelt godkjenningsordning. 

— Her kan brukere få en angitt medlemsstats spesifikke beskrivelse av hvordan de skal bruke og tolke innholdet i 

tillitslisten med hensyn til ikke-kvalifiserte tillitstjenester som er oppført på listen, og/eller nasjonalt definerte 

tillitstjenester. Dette kan brukes som indikasjon på en mulig granularitet i den nasjonale godkjenningsordningen knyttet 

til CSP-er som ikke utsteder QC-er, og hvordan feltene «Scheme service definition URI» (nr. 5.5.6) og «Service 

information extension» (nr. 5.5.9) benyttes til dette formålet. 

 Medlemsstatene KAN definere og benytte ytterligere URI-er som en utvidelse av ovennevnte medlemsstats spesifikke URI 

(dvs. URI-er som er definert ut fra denne hierarkiske spesifikke URI-en). 

TSL policy/legal notice (nr. 5.3.11) 

Dette feltet er obligatorisk, og skal oppfylle spesifikasjonene i TS 119 612 nr. 5.3.11 der retningslinjene / den juridiske 

uttalelsen med hensyn til ordningens rettslige status eller de juridiske kravene som ordningen oppfyller i jurisdiksjonen der den 

er etablert, og/eller eventuelle begrensninger og vilkår for ajourføring og offentliggjøring av tillitslisten, skal være en sekvens 

  

(1) ISO 3166-1:2006: «Koder for representasjon av navn på land og deres underinndeling – del 1: Koder for navn på land». 
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med flerspråklige tekststrenger (se nr. 5.1.4), som på britisk-engelsk – som er det obligatoriske språket – og ett eller flere 

valgfrie nasjonale språk gjengir den faktiske teksten i retningslinjene eller uttalelsen, på følgende måte: 

1)  En første, obligatorisk del som er felles for alle medlemsstatenes tillitslister, og som angir gjeldende rettslige ramme, der 

den engelske versjonen lyder: 

 «The applicable legal framework for the present trusted list is Regulation (EU) No 910/2014 of the European 

Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions 

in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC.» 

Tekst på en medlemsstats nasjonale språk: 

 «Gjeldende rettslig ramme for den foreliggende tillitslisten er 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.» 

2)  En andre, valgfri del som er spesifikk for hver tillitsliste, med henvisning til spesifikke, gjeldende nasjonale rettslige 

rammer. 

Service current status (nr. 5.5.4) 

Dette feltet er obligatorisk, og skal oppfylle spesifikasjonene i TS 119 612 nr. 5.5.4. 

Migreringen av «Service current status»-verdien for tjenester oppført i medlemsstatenes tillitsliste dagen før den datoen 

forordning (EU) nr. 910/2014 får anvendelse (dvs. 30. juni 2016) skal utføres den dagen forordningen får anvendelse (dvs.  

1. juli 2016), som angitt i vedlegg J til ETSI TS 119 612. 

KAPITTEL III 

TILLITSLISTENES KONTINUITET 

Sertifikater som skal meldes til Kommisjonen i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i denne beslutning, skal oppfylle kravene i nr. 5.7.1 

i ETSI TS 119 612, og skal utstedes på en slik måte at 

— det er minst tre måneder mellom deres siste gyldighetsdatoer («ikke etter»), 

— de er generert på nye nøkkelpar. Nøkkelpar som er brukt tidligere, skal ikke sertifiseres på nytt. 

Dersom ett av fellesnøkkelsertifikatene som kan benyttes til å validere tillitslistens signatur eller segl, og som er meldt til 

Kommisjonen og offentliggjort i Kommisjonens sentrale liste over lenker, er utløpt, skal medlemsstatene 

— dersom den aktuelle offentlige tillitslisten er signert eller forseglet med en privat nøkkel hvis offentlige nøkkel er utløpt, 

straks utstede en ny tillitsliste som er signert eller forseglet med en privat nøkkel hvis meldte offentlige nøkkel ikke er 

utløpt, 

— om nødvendig generere nye nøkkelpar som kan benyttes til å signere eller forsegle tillitslistene, og generere de mot-

svarende fellesnøkkelsertifikatene, 

— umiddelbart gi Kommisjonen melding om den nye listen over fellesnøkkelsertifikater som motsvarer de privatnøklene som 

kan benyttes til å signere eller forsegle tillitslisten. 

Dersom en av de privatnøklene som motsvarer ett av fellesnøkkelsertifikatene som kan benyttes til å validere tillitslistens 

signatur eller segl, og som er meldt til Kommisjonen og offentliggjort i Kommisjonens sentrale liste over lenker, kompromitte-

res eller deaktiveres, skal medlemsstatene 

— straks utstede en ny tillitsliste som er signert eller forseglet med en sikker privat nøkkel dersom den offentliggjorte 

tillitslisten er signert eller forseglet med en kompromittert eller deaktivert nøkkel,  
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— om nødvendig generere nye nøkkelpar som kan benyttes til å signere eller forsegle tillitslistene, og generere de 

motsvarende fellesnøkkelsertifikatene, 

— umiddelbart gi Kommisjonen melding om den nye listen over fellesnøkkelsertifikater som motsvarer de privatnøklene som 

kan benyttes til å signere eller forsegle tillitslisten. 

Dersom alle privatnøklene som motsvarer fellesnøkkelsertifikatene som kan benyttes til å validere tillitslistens signatur, og som 

er meldt til Kommisjonen og offentliggjort i Kommisjonens sentrale liste over lenker, kompromitteres eller deaktiveres, skal 

medlemsstatene 

— generere nye nøkkelpar som kan benyttes til å signere eller forsegle tillitslistene, og generere de motsvarende fellesnøkkel-

sertifikatene, 

— straks utstede en ny tillitsliste som er signert eller forseglet med en av disse nye privatnøklene, og hvis motsvarende 

fellesnøkkelsertifikat skal meldes, 

— umiddelbart gi Kommisjonen melding om den nye listen over fellesnøkkelsertifikater som motsvarer de privatnøklene som 

kan benyttes til å signere eller forsegle tillitslisten. 

KAPITTEL IV 

SPESIFIKASJONER FOR TILLITSLISTEN I ET FORMAT SOM KAN LESES AV MENNESKER 

Når det opprettes og offentliggjøres en tillitsliste i et format som kan leses av mennesker, skal den foreligge som et PDF-

dokument i samsvar med ISO 32000(1), som skal formateres i samsvar med profilen PDF/A (ISO 19005(2)). 

Innholdet i den PDF/A-baserte tillitslisten i et format som kan leses av mennesker, skal oppfylle følgende krav: 

— Strukturen i dette formatet skal avspeile den logiske modellen som er beskrevet i TS 119 612. 

— Alle felt skal vises, med følgende opplysninger: 

— Feltets tittel (f.eks. «Service type identifier»). 

— Feltets verdi (f.eks. «http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC}}»). 

— Betydningen (beskrivelse) av feltets verdi, når det er relevant (f.eks. «En sertifikatgenereringstjeneste som genererer 

og signerer kvalifiserte sertifikater basert på identitet og andre egenskaper som er verifisert av de relevante regist-

reringstjenestene.»). 

— Flere versjoner i naturlig språk som angitt i tillitslisten, når det er relevant. 

— Følgende felter og tilhørende verdier for digitale sertifikater(3) skal som et minimum, dersom de forekommer i feltet 

«Service digital identity», vises i formatet som kan leses av mennesker: 

— Versjon. 

— Serienummer for sertifikat. 

— Signaturalgoritme. 

— Utsteder – alle relevante særskilte navnefelter. 

— Gyldighetsperiode. 

— Emne – alle relevante særskilte navnefelter. 

  

(1) ISO 32000-1:2008: Document management — Portable document format — Part 1: PDF 1.7 

(2) ISO 19005-2:2011: Document management — Electronic document file format for long-term preservation — Part 2: Use of ISO 32000-1 

(PDF/A-2) 

(3) Recommendation ITU-T X.509 | ISO/IEC 9594-8: Information technology — Open systems interconnection — The Directory: Public-key 

and attribute certificate frameworks (see http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=X.509) 
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— Fellesnøkkel. 

— Nøkkelidentifikator for instans. 

— Nøkkelidentifikator for emne. 

— Nøkkelbruk. 

— Utvidet nøkkelbruk. 

— Sertifikatkriterier – alle kriterieidentifikatorer og -kvalifikatorer. 

— Policytilordninger. 

— Alternativt navn for emne. 

— Attributter for emnekatalog. 

— Hovedbegrensninger. 

— Policybegrensninger. 

— CRL-distribusjonspunkter(1). 

— Informasjonstilgang for instans. 

— Tilgang til emneinformasjon. 

— Erklæringer for kvalifiserte sertifikater(2). 

— Hash-algoritme. 

— Sertifikatets hash-verdi. 

— Formatet som kan leses av mennesker, skal være utskriftsvennlig. 

— Formatet som kan leses av mennesker, skal signeres eller forsegles av operatøren av ordningen i samsvar med avansert 

PDF-signatur som angitt i artikkel 1 og 3 i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1505. 

  

  

(1) RFC 5280: internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile 

(2) RFC 3739: internet X.509 PKI: Qualified Certificates Profile 
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VEDLEGG II 

MAL FOR MEDLEMSSTATENES MELDINGER 

Opplysningene som medlemsstatene skal melde i henhold til artikkel 4 nr. 1 i denne beslutning, skal inneholde følgende 

opplysninger, samt eventuelle endringer av disse: 

1)  Medlemsstat angitt ved hjelp av tobokstavskodene i ISO 3166-1(1), med følgende unntak: 

a)  Landkoden for Det forente kongerike skal være «UK». 

b)  Landkoden for Hellas skal være «EL». 

2)  Organet/organene som har ansvar for å utarbeide, ajourføre og offentliggjøre tillitslisten i et format som er egnet for 

automatisert behandling, og i et format som kan leses av mennesker: 

a)  Navnet på operatøren av ordningen: opplysningene som gis skal være identiske – også med hensyn til store og små 

bokstaver – med verdien «Scheme operator name» i tillitslisten, og på like mange språk som i tillitslisten. 

b)  Valgfrie opplysninger til intern bruk i Kommisjonen, brukes bare når det er behov for å kontakte det relevante organet 

(vil ikke bli offentliggjort i Europakommisjonens sammenstilte liste over tillitslister): 

— Adresse til operatøren av ordningen. 

— Kontaktopplysninger for en eller flere ansvarlige personer (navn, telefon, e-postadresse). 

3)  Stedet der tillitslisten er offentliggjort i et format som er egnet for automatisert behandling (stedet der den aktuelle 

tillitslisten er offentliggjort). 

4)  Eventuelt stedet der tillitslisten er offentliggjort i et format som kan leses av mennesker (stedet der den aktuelle tillitslisten 

er offentliggjort). Dersom en tillitsliste i et format som kan leses av mennesker, ikke lenger offentliggjøres, skal det 

opplyses om dette. 

5)  Fellesnøkkelsertifikatene som motsvarer privatnøklene som kan benyttes til å signere eller forsegle tillitslisten i formatet 

som er egnet for automatisert behandling, og tillitslisten i formatet som kan leses av mennesker: disse sertifikatene skal 

sendes inn som DER-sertifikater kodet som Privacy Enhanced Mail Base64. Ved melding om endring skal det tilføyes 

ytterligere opplysninger dersom et nytt sertifikat skal erstatte et bestemt sertifikat i Kommisjonens liste, og dersom det 

meldte sertifikatet skal føyes til det eller de eksisterende, uten at noen av dem erstattes. 

6)  Dato for innsending av opplysningene framlagt i henhold til i nr. 1–5. 

Opplysninger framlagt i samsvar med nr. 1, nr. 2 bokstav a), nr. 3, nr. 4 og nr. 5, skal føres opp i Europakommisjonens 

sammenstilte liste over tillitslister, og erstatter tidligere framlagte opplysninger i denne sammenstilte listen. 

  

  

(1) ISO 3166-1: «Koder for representasjon av navn på land og deres underinndeling – del 1: Koder for navn på land». 



Nr. 7/340 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1506 

av 8. september 2015 

om fastsettelse av spesifikasjoner for formater for avanserte elektroniske signaturer og avanserte segl som 

skal anerkjennes av offentlige organer i henhold til artikkel 27 nr. 5 og artikkel 37 nr. 5 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 

transaksjoner i det indre marked(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 27 

nr. 5 og artikkel 37 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Medlemsstatene må sørge for nødvendige tekniske midler til å behandle de elektronisk signerte dokumentene som 

kreves ved bruk av en nettbasert tjeneste som tilbys av eller på vegne av et offentlig organ. 

2) I henhold til forordning (EU) nr. 910/2014 skal medlemsstater som krever en avansert elektronisk signatur eller et 

avansert elektronisk segl ved bruk av en nettbasert tjeneste tilbudt av eller på vegne av et offentlig organ, anerkjenne 

avanserte elektroniske signaturer og segl, avanserte elektroniske signaturer og segl basert på et kvalifisert sertifikat, 

samt kvalifiserte elektroniske signaturer og segl i bestemte formater eller alternative formater validert i samsvar med 

bestemte referansemetoder. 

3) Ved fastsettelse av de bestemte formatene og referansemetodene bør det tas hensyn til eksisterende praksis, standarder 

og unionsrettsakter. 

4) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/148/EU(2) defineres en rekke av de vanligste formatene for avanserte 

elektroniske signaturer som medlemsstatene støtter teknisk når det kreves avanserte elektroniske signaturer i forbindelse 

med en nettbasert administrativ prosedyre. Referanseformatene fastsettes for å gjøre det lettere å validere elektroniske 

signaturer over landegrensene, og å bedre samvirkingsevnen mellom de elektroniske prosedyrene over landegrensene. 

5) Standardene i vedlegget til denne beslutning er de gjeldende standardene for formater for avanserte elektroniske 

signaturer. Ettersom standardiseringsorganene er i ferd med å revidere formene for langtidsarkivering av referansefor-

matene, inngår standarder for langtidsarkivering ikke i denne beslutnings virkeområde. Når den nye versjonen av 

referansestandardene foreligger, vil henvisninger til standardene og bestemmelsene om langtidsarkivering bli revidert. 

6) Avanserte elektroniske signaturer og avanserte elektroniske segl ligner hverandre rent teknisk. Standardene for formater 

for avanserte elektroniske signaturer bør derfor få tilsvarende anvendelse på formater for avanserte elektroniske segl. 

7) Når det benyttes andre formater for elektroniske signaturer eller segl til signering eller forsegling enn dem som vanligvis 

støttes teknisk, bør det gis tilgang til valideringsmidler for verifisering av elektroniske signaturer eller segl over 

landegrensene. For at mottakermedlemsstatene skal kunne stole på en annen medlemsstats valideringsverktøy, må 

informasjon om disse valideringsverktøyene være lett tilgjengelig ved at informasjonen inngår i de elektroniske 

dokumentene, i de elektroniske signaturene eller i de elektroniske dokumentcontainerne.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 9.9.2015, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 167/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), ennå 

ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/148/EU av 17. mars 2014 om endring av beslutning 2011/130/EU 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 80 av 19.3.2014, s. 7). 

2020/EØS/7/53 
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8) Når det som en del av en medlemsstats offentlige tjenester er muligheter for å validere elektroniske signaturer eller segl 

som er egnet for automatisert behandling, bør disse valideringsmulighetene gjøres tilgjengelige for mottakermedlems-

staten. Denne beslutning bør likevel ikke være til hinder for anvendelse av artikkel 27 nr. 1 og 2 og artikkel 37 nr. 1 og  

2 i forordning (EU) nr. 910/2014 når automatisert behandling av valideringsmulighetene for alternative metoder ikke er 

mulig. 

9) For at kravene til validering skal være sammenlignbare, og for å øke tilliten til valideringsmulighetene som medlems-

statene tilbyr for andre formater for elektroniske signaturer eller segl enn dem som vanligvis støttes, skal kravene til 

valideringsverktøy i denne beslutning baseres på kravene til validering av kvalifiserte elektroniske signaturer og segl 

som nevnt i artikkel 32 og 40 i forordning (EU) nr. 910/2014. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 i forordning (EU) 

nr. 910/2014. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstater som krever en avansert elektronisk signatur eller en avansert elektronisk signatur basert på et kvalifisert 

sertifikat, som omhandlet i artikkel 27 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 910/2014, skal anerkjenne avansert elektronisk XML-, 

CMS- eller PDF-signatur på samsvarsnivå B, T eller LT, eller ved bruk av en tilhørende signaturcontainer, når disse signaturene 

oppfyller de tekniske spesifikasjonene i vedlegget. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstater som krever en avansert elektronisk signatur eller en avansert elektronisk signatur basert på et kvalifisert 

sertifikat som omhandlet i artikkel 27 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 910/2014, skal anerkjenne andre formater for elektroniske 

signaturer enn dem som er nevnt i artikkel 1 i denne beslutning, forutsatt at etableringsstaten til tilbyderen av tillitstjenester som 

benyttes av underskriveren, tilbyr andre medlemsstater muligheter for validering av signaturer, som om mulig er egnet for 

automatisert behandling. 

2.  Mulighetene for signaturvalidering skal 

a)  tillate andre medlemsstater å validere mottatte elektroniske signaturer på nettet, kostnadsfritt og på en måte som er 

forståelig for personer med et annet morsmål, 

b)  være angitt i det signerte dokumentet, i den elektroniske signaturen eller i den elektroniske dokumentcontaineren og 

c)  bekrefte gyldigheten av en avansert elektronisk signatur, forutsatt at 

1)  sertifikatet som støtter den avanserte elektroniske signaturen, var gyldig på signeringstidspunktet og, når den avanserte 

elektroniske signaturen støttes av et kvalifisert sertifikat, at det kvalifiserte sertifikatet som støtter den avanserte 

elektroniske signaturen, på signeringstidspunktet var et kvalifisert sertifikat for elektronisk signatur i samsvar med 

vedlegg I til forordning (EU) nr. 910/2014, og at det ble utstedt av en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester, 

2)  valideringsdataene for signaturen stemmer overens med dataene som leveres til tjenestebrukeren, 

3)  det entydige datasettet som representerer underskriveren, leveres til tjenestebrukeren på riktig måte, 

4)  bruken av et pseudonym framgår tydelig for tjenestebrukeren dersom det på signeringstidspunktet ble brukt et 

pseudonym,  
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5)  når den avanserte elektroniske signaturen er framstilt av et kvalifisert elektronisk signaturframstillingssystem, framgår 

bruken av et slikt system klart for tjenestebrukeren, 

6)  integriteten til de signerte dataene er intakt, 

7)  kravene i artikkel 26 i forordning (EU) nr. 910/2014 var oppfylt på signeringstidspunktet, 

8)  systemet som brukes til å validere den avanserte elektroniske signaturen, gir tjenestebrukeren det riktige resultatet av 

valideringsprosessen og gjør det mulig for tjenestebrukeren å oppdage eventuelle problemer knyttet til sikkerheten. 

Artikkel 3 

Medlemsstater som krever et avansert elektronisk segl eller et avansert elektronisk segl basert på et kvalifisert sertifikat som 

omhandlet i artikkel 37 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 910/2014, skal anerkjenne avansert elektronisk XML-, CMS- ELLER 

PDF-segl på samsvarsnivå B, T eller LT eller ved å benytte en tilhørende seglcontainer, når disse oppfyller de tekniske 

spesifikasjonene i vedlegget. 

Artikkel 4 

1.  Medlemsstater som krever et avansert elektronisk segl eller et avansert elektronisk segl basert på et kvalifisert sertifikat 

som omhandlet i artikkel 37 nr. 1 og 2 i forordning (EU) nr. 910/2014, skal anerkjenne andre formater for elektroniske segl enn 

dem som er nevnt i artikkel 3 i denne beslutning, forutsatt at etableringsstaten til tilbyderen av tillitstjenester som benyttes av 

seglframstilleren, tilbyr andre medlemsstater muligheter for validering av segl, som om mulig er egnet for automatisert 

behandling. 

2.  Mulighetene for seglvalidering skal 

a)  tillate andre medlemsstater å validere mottatte elektroniske segl på nettet, kostnadsfritt og på en måte som er forståelig for 

personer med et annet morsmål, 

b)  være angitt i det forseglede dokumentet, i det elektroniske seglet eller i den elektroniske dokumentcontaineren, 

c)  bekrefte gyldigheten av et avansert elektronisk segl, forutsatt at 

1)  sertifikatet som støtter det avanserte elektroniske seglet var gyldig på forseglingstidspunktet og, når det avanserte 

elektroniske seglet støttes av et kvalifisert sertifikat, at det kvalifiserte sertifikatet som støtter det avanserte elektroniske 

seglet, på forseglingstidspunktet var et kvalifisert sertifikat for elektroniske segl i samsvar med vedlegg III til 

forordning (EU) nr. 910/2014, og at det ble utstedt av en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester, 

2)  valideringsdataene for seglet stemmer overens med dataene som leveres til tjenestebrukeren, 

3)  det entydige datasettet som representerer seglframstilleren, leveres til tjenestebrukeren på riktig måte, 

4)  bruken av et pseudonym framgår tydelig for tjenestebrukeren dersom det på forseglingstidspunktet ble brukt et 

pseudonym, 

5)  når det avanserte elektroniske seglet er framstilt av et kvalifisert elektronisk seglframstillingssystem, framgår bruken av 

et slikt system klart for tjenestebrukeren, 

6)  de forseglede dataenes integritet er intakt, 

7)  kravene i artikkel 36 i forordning (EU) nr. 910/2014 var oppfylt på forseglingstidspunktet, 

8)  systemet som brukes til å validere det avanserte elektroniske seglet, gir tjenestebrukeren det riktige resultatet av 

valideringsprosessen og gjør det mulig for tjenestebrukeren å oppdage eventuelle problemer knyttet til sikkerheten. 
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Artikkel 5 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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VEDLEGG 

Liste over tekniske spesifikasjoner for avanserte elektroniske XML-, CMS- eller PDF-signaturer og den tilhørende 

signaturcontaineren 

De avanserte elektroniske signaturene som er nevnt i artikkel 1 i beslutningen, skal oppfylle én av følgende tekniske spesifi-

kasjoner fra ETSI, med unntak av nr. 9: 

XAdES standardprofil ETSI TS 103171 v.2.1.1(1) 

CAdES standardprofil ETSI TS 103173 v.2.2.1(2) 

PAdES standardprofil ETSI TS 103172 v.2.2.2(3) 

(1) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf 

(2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf 

(3) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf 

Den tilhørende signaturcontaineren som er nevnt i artikkel 1 i beslutningen, skal oppfylle følgende tekniske spesifikasjoner fra 

ETSI: 

Associated Signature Container Baseline Profile ETSI TS 103174 v.2.2.1(1) 

(1) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf 

Liste over tekniske spesifikasjoner for avanserte elektroniske XML-, CMS- eller PDF-segl og den tilhørende 

seglcontaineren 

De avanserte elektroniske seglene som er nevnt i artikkel 3 i beslutningen, skal oppfylle én av følgende tekniske spesifikasjoner 

fra ETSI, med unntak av nr. 9: 

XAdES standardprofil ETSI TS 103171 v.2.1.1 

CAdES standardprofil ETSI TS 103173 v.2.2.1 

PAdES standardprofil ETSI TS 103172 v.2.2.2 

Den tilhørende seglcontaineren som er nevnt i artikkel 3 i beslutningen, skal oppfylle følgende tekniske spesifikasjoner fra 

ETSI: 

Associated Seal Container Baseline Profile ETSI TS 103174 v.2.2.1 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/650 

av 25. april 2016 

om fastsettelse av standarder for sikkerhetsvurdering av kvalifiserte signatur- og seglframstillingssystemer i 

henhold til artikkel 30 nr. 3 og artikkel 39 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om 

elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 30 

nr. 3 og artikkel 39 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II til forordning (EU) nr. 910/2014 fastsettes kravene til kvalifiserte elektroniske signaturframstillingssystemer 

og kvalifiserte elektroniske seglframstillingssystemer. 

2) Oppgaven med å utarbeide de tekniske spesifikasjonene som er nødvendige for produksjon og omsetning av produkter, 

under hensyn til dagens teknologi, utføres av standardiseringsorganisasjoner. 

3) ISO/IEC (Den internasjonale standardiseringsorganisasjon / Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorgani-

sasjon) fastsetter de generelle begrepene og prinsippene for IT-sikkerhet og angir den generelle vurderingsmodellen som 

skal benyttes som grunnlag for vurdering av IT-produktenes sikkerhetsegenskaper. 

4) Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) har i henhold til Kommisjonens standardiseringsmandat M/460 

utarbeidet standarder for kvalifiserte elektroniske signatur- og seglframstillingssystemer, der elektroniske signatur-

framstillingsdata eller elektroniske seglframstillingsdata oppbevares i et helt, men ikke nødvendigvis utelukkende, 

brukerstyrt miljø. Disse standardene anses som egnet til å vurdere om slike systemer oppfyller de relevante kravene i 

vedlegg II til forordning (EU) nr. 910/2014. 

5) I vedlegg II til forordning (EU) nr. 910/2014 er det fastsatt at bare en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester kan håndtere 

elektroniske signaturframstillingsdata på vegne av en underskriver. Sikkerhetskravene og deres respektive sertifiserings-

spesifikasjoner er forskjellige når underskriveren er i fysisk besittelse av et produkt, og når en kvalifisert tilbyder av 

tillitstjenester handler på vegne av underskriveren. For å håndtere begge situasjoner og fremme utviklingen over tid av 

produkter og vurderingsstandarder som kan ivareta særlige behov, bør vedlegget til denne beslutning inneholde en liste 

over standarder som dekker begge situasjoner. 

6) Når denne kommisjonsbeslutning vedtas, vil flere tilbydere av tillitstjenester allerede tilby løsninger for håndtering av 

elektroniske signaturframstillingsdata på vegne av sine kunder. Sertifisering av produkter er i dag begrenset til 

sikkerhetsmoduler i maskinvare som er sertifisert etter ulike standarder, men som ennå ikke er særskilt sertifisert etter 

kravene til kvalifiserte signatur- og seglframstillingssystemer. Offentliggjorte standarder, f.eks. EN 419 211 (som 

gjelder for elektroniske signaturer framstilt i et helt, men ikke nødvendigvis utelukkende, brukerstyrt miljø), finnes 

imidlertid ennå ikke for det like viktige markedet for sertifiserte fjernprodukter. Ettersom standarder som kan være 

hensiktsmessige for slike formål, er under utvikling, vil Kommisjonen utfylle denne beslutning når de er tilgjengelige og 

anses å oppfylle kravene i vedlegg II til forordning (EU) nr. 910/2014. Inntil listen over slike standarder er opprettet, 

kan det benyttes en alternativ prosess til å foreta samsvarsvurderingen av slike produkter i henhold til vilkårene 

omhandlet i artikkel 30 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) nr. 910/2014. 

7) EN 419 211 er oppført i vedlegget og består av forskjellige deler (1–6) som dekker ulike situasjoner. EN 419 211 del 5 

og del 6 inneholder utvidede krav til miljøet for kvalifiserte signaturframstillingssystemer, for eksempel kommunikasjon 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 26.4.2016, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 167/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73. 
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med pålitelige signaturframstillingsprogrammer. Produktutviklere kan fritt anvende slike utvidede krav. I henhold til 

betraktning 56 i forordning (EU) nr. 910/2014 er sertifisering i henhold til artikkel 30 og 39 i nevnte forordning 

begrenset til vern av signaturframstillingsdata, og signaturframstillingsprogrammer omfattes ikke av sertifiserings-

plikten. 

8) For å sikre at elektroniske signaturer og segl som genereres av et kvalifisert elektronisk signatur- eller seglframstillings-

system, er behørig beskyttet mot forfalskning som fastsatt i vedlegg II til forordning (EU) nr. 910/2014, er egnede 

krypteringsalgoritmer, nøkkellengder og hash-funksjoner en forutsetning for det sertifiserte produktets sikkerhet. 

Ettersom dette ikke er blitt harmonisert på europeisk plan, bør medlemsstatene samarbeide for å enes om krypterings-

algoritmer, nøkkellengder og hash-funksjoner som skal benyttes i forbindelse med elektroniske signaturer og segl. 

9) Ved vedtakelsen av denne beslutning blir kommisjonsvedtak 2003/511/EF(1) foreldet. Det bør derfor oppheves. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 48 i forordning (EU) 

nr. 910/2014. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Standardene for sikkerhetsvurdering av informasjonsteknologiprodukter som gjelder sertifisering av kvalifiserte elektroniske 

signaturframstillingssystemer eller kvalifiserte elektroniske seglframstillingssystemer i samsvar med artikkel 30 nr. 3 bokstav a) 

eller artikkel 39 nr. 2 i forordning (EU) nr. 910/2014, der elektroniske signaturframstillingsdata eller elektroniske seglframstillings-

data oppbevares i et helt, men ikke nødvendigvis utelukkende, brukerstyrt miljø, er oppført i vedlegget til denne beslutning. 

2.  Inntil Kommisjonen oppretter en liste over standarder for sikkerhetsvurdering av informasjonsteknologiprodukter som 

gjelder sertifisering av kvalifiserte elektroniske signaturframstillingssystemer eller kvalifiserte elektroniske seglframstillings-

systemer, skal – når en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester håndterer elektroniske signaturframstillingsdata eller elektroniske 

seglframstillingsdata på vegne av en underskriver eller seglframstiller – sertifisering av slike produkter være basert på en 

prosess som i henhold til artikkel 30 nr. 3 bokstav b) omfatter sikkerhetsnivåer som er sammenlignbare med dem som kreves i 

henhold til artikkel 30 nr. 3 bokstav a), og som er meldt til Kommisjonen av det offentlige eller private organet omhandlet i 

artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 910/2014. 

Artikkel 2 

Vedtak 2003/511/EF oppheves. 

Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 25. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

   

  

(1) Kommisjonsvedtak 2003/511/EF av 14. juli 2003 om offentliggjøring av referansenumre for allment anerkjente standarder for elektroniske 

signaturprodukter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF (EUT L 175 av 15.7.2003, s. 45). 
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VEDLEGG 

LISTE OVER STANDARDER SOM DET VISES TIL I ARTIKKEL 1 NR. 1 

— ISO/IEC 15408 – Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security, del 1–3 som oppført 

nedenfor: 

— ISO/IEC 15408-1:2009 – Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security – del 1. 

ISO, 2009 

— ISO/IEC 15408-2:2008 – Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security – del 2. 

ISO, 2008 

— ISO/IEC 15408-3:2008 – Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security – del 3. 

ISO, 2008 

 og 

— ISO/IEC 18045:2008: Information technology – Security techniques – Methodology for IT security evaluation 

 og 

— EN 419 211 – Utstyr for sikker signaturgenerering, del 1–6 – alt etter hva som er relevant – som oppført nedenfor: 

— EN 419211-1:2014 – Utstyr for sikker signaturgenerering – del 1: Oversikt 

— EN 419211-2:2013 – Utstyr for sikker signaturgenerering – del 2: Utstyr med nøkkelgenerering 

— EN 419211-3:2013 – Utstyr for sikker signaturgenerering – del 3: Utstyr med nøkkelimport 

— EN 419211-4:2013 – Utstyr for sikker signaturgenerering – del 4: Utvidelse for utstyr med nøkkelgenerering og sikker 

kommunikasjon med sertifikatutstedende applikasjon 

— EN 419211-5:2013 – Utstyr for sikker signaturgenerering – del 5: Forlengelse av utstyr med nøkkelgenerering og 

sikker kommunikasjon med applikasjon for signaturgenerering 

— EN 419211-6:2014 – Utstyr for sikker signaturgenerering – del 6: Utvidelse av utstyr med nøkkelimport og sikker 

kommunikasjon med applikasjon for signaturgenerering 
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2018/1846 

av 23. november 2018 

om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig 

gods for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske utviklingen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig 

gods(1), særlig artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I avsnitt I.1 i vedlegg I, avsnitt II.1 i vedlegg II og avsnitt III.1 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF vises det til 

bestemmelser i internasjonale avtaler om innlands transport av farlig gods på vei, med jernbane og på innlands 

vannveier som definert i artikkel 2 i nevnte direktiv. 

2) Bestemmelsene i disse internasjonale avtalene ajourføres annethvert år. Dermed får de sist endrede utgavene av disse 

avtalene anvendelse fra 1. januar 2019, med en overgangsperiode fram til 30. juni 2019. 

3) Avsnitt I.1. i vedlegg I, avsnitt II.1. i vedlegg II og avsnitt III.1. i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2008/68/EF 

I direktiv 2008/68/EF gjøres følgende endringer: 

1. I vedlegg I skal avsnitt I.1. lyde: 

«I.1 ADR 

I vedlegg A og B til ADR, som får anvendelse fra 1. januar 2019, erstattes «avtalepart» med «medlemsstat» der det er 

relevant.» 

2. I vedlegg II skal avsnitt II.1. lyde: 

«II.1 RID 

I vedlegg til RID, som finnes i tillegg C til COTIF og får anvendelse fra 1. januar 2019, erstattes «RID-avtalemedlemsstat» 

med «medlemsstat» der det er relevant.» 

3. I vedlegg III skal avsnitt III.1. lyde: 

«III.1. ADN 

I bestemmelsene vedlagt ADN, som får anvendelse fra 1. januar 2019, samt i artikkel 3 bokstav f) og h) og artikkel 8 nr. 1 

og 3 i ADN erstattes «avtalepart» med «medlemsstat» der det er relevant.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 26.11.2018, s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 260 av 30.09.2008, s. 13. 
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Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2019 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette 

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

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

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

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 23. november 2018. 

 For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2205 

av 29. november 2017 

om nærmere regler for framgangsmåtene for melding om nyttekjøretøyer med store eller farlige 

mangler som er påvist under en utekontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/47/EF av 3. april 2014 om utekontroll av nyttekjøretøyer som 

trafikkerer Unionen, og om oppheving av direktiv 2000/30/EF(1), særlig artikkel 18 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I tilfeller der blant annet store eller farlige mangler konstateres hos et kjøretøy som ikke er registrert i medlemsstaten der 

kontrollen finner sted, skal kontaktpunktet, i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2014/47/EU, melde resultatene til 

kontaktpunktet i den medlemsstaten der kjøretøyet er registrert. Meldingen skal inneholde de elementene i utekontroll-

rapporten som er angitt i direktivets vedlegg IV, som skal utarbeides av kontrolløren når en mer inngående kontroll i 

samsvar med artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2014/47/EU er avsluttet. 

2) For å lette kommunikasjonen mellom de nasjonale kontaktpunktene skal Kommisjonen vedta nærmere regler for 

gjennomføringen av framgangsmåten for melding. 

3) Meldingen skal i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2014/47/EU fortrinnsvis gis gjennom det nasjonale 

elektroniske registeret nevnt i artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009(2). 

4) Artikkel 16 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1071/2009 angir obligatoriske minstekrav til innholdet i de nasjonale elektroniske 

registrene. De elementene i utekontrollrapporten som er angitt i vedlegg IV til direktiv 2014/47/EU, utgjør ikke en del 

av nevnte obligatoriske minsteinnhold. 

5) I artikkel 16 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1071/2009 er det fastsatt at de nasjonale elektroniske registrene skal 

sammenkoples. 

6) På grunn av det begrensede virkeområdet for artikkel 16 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1071/2009 og det begrensede 

virkeområdet for systemet for De europeiske registre over veitransportforetak (ERRU) som følger av dette, kan 

meldingen som nevnt i artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2014/47/EU ikke sendes gjennom de nasjonale elektroniske registrene 

som bruker dette systemet. 

7) For å unngå unødvendige administrative byrder og kostnader bør imidlertid ERRUs systemarkitektur brukes til å utvikle 

systemet for underretning om melding fastsatt i artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2014/47/EU. 

8) De felles reglene for sammenkopling via ERRU er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 1213/2010(3). 

9) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/480(4) vil det innføres vesentlige endringer i ERRUs 

generelle funksjoner og forordning (EU) nr. 1213/2010 vil erstattes fra 30. januar 2019. Det meldingssystemet som 

brukes ved underretning etter en utekontroll, vil bygge på ERRUs generelle funksjoner.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 30.11.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 169/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 127 av 29.4. 2014, s. 134. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler med hensyn til vilkårene som 

må oppfylles for å utøve yrket som transportør på vei, og om oppheving av rådsdirektiv 96/26/EF (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 51). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1213/2010 av 16. desember 2010 om fastsettelse av felles regler for sammenkopling av nasjonale 

elektroniske registre over veitransportforetak (EUT L 335 av 18.12.2010, s. 21). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2016/480 av 1. april 2016 om fastsettelse av felles regler for sammenkopling av nasjonale elektroniske 

registre over veitransportforetak og om oppheving av forordning (EU) nr. 1213/2010 (EUT L 87 av 2.4.2016, s. 4). 

2020/EØS/7/56 
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10) For å begrense de administrative byrdene og framgangsmåtene og for å sikre sammenheng er det derfor nødvendig at 

meldingssystemene som brukes til underretning etter utekontroller, også kan brukes fra 30. januar 2019. 

11) Bestemmelsene om vern av personopplysninger fastsatt særlig i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) får 

anvendelse på behandling av personopplysninger i henhold til direktiv 2014/47/EU. Særlig bør medlemsstatene treffe 

egnede sikkerhetstiltak for å hindre misbruk av personopplysninger. 

12) Dersom det er relevant, får bestemmelsene om vern av personopplysninger fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

45/2001/EF(2) anvendelse på behandling av personopplysninger i henhold til direktiv 2014/47/EU. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er vedtatt i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EF(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes regler for underretning om resultatene av en utekontroll av nyttekjøretøyer med store eller farlige 

mangler som formidles via utekontrollsystemet nevnt i artikkel 3. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i forordning (EU) 2016/480, og videre menes med 

1) «utekontrollmelding» underretningen som følger etter en mer inngående utekontroll som omhandlet i artikkel 10 nr. 3 i 

direktiv 2014/47/EF, sendt via utekontrollsystemet eller andre sikre nett i et strukturert format som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning, 

2) «rapport om en mer inngående utekontroll» det dokumentet som utstedes etter en mer inngående utekontroll som omhandlet 

i artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2014/47/EU, 

3) «registreringsmedlemsstat» den medlemsstaten der kjøretøyet er registrert, eller, i tilfeller der kjøretøyet ikke er underlagt 

registrering i henhold til nasjonal lovgivning, der kjøretøyet er tatt i bruk. 

Artikkel 3 

Utekontrollsystem 

1. Kommisjonen skal opprette et meldingssystem ved hjelp av systemarkitekturen i meldingssystemet til De europeiske 

registre over veitransportforetak i samsvar med forordning (EU) 2016/480. Utekontrollsystemet skal lette meldeplikten fastsatt i 

artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2014/47/EU. 

2. Utekontrollsystemet skal være i samsvar med de tekniske spesifikasjonene fastsatt i vedlegg I, vedlegg III nr. 1 og 2 og 

vedlegg V, VI og VII til gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 samt i vedlegget til denne forordning. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EU av 3. april 2014 om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere og om 

oppheving av direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 51). 
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Artikkel 4 

Underretning 

1. Kontaktpunktet i medlemsstaten som har foretatt utekontrollen, skal uten opphold underrette registreringsmedlemsstaten 

om resultatene av kontrollen. 

2. Medlemsstaten som foretar utekontrollen, skal underrette registreringsmedlemsstaten ved hjelp av utekontrollsystemet, i 

samsvar med framgangsmåtene og de tekniske kravene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 30. juni 2020. 

Artikkel 4 nr. 1 får imidlertid anvendelse fra 20. mai 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 29. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

Minstekrav til innholdet i XML-meldinger 

1. Overskrift 

Alle XML-meldinger som utveksles med systemet, skal ha samme overskrift for å identifisere avsender, mottaker, dato og 

klokkeslett for sending og visse tekniske opplysninger. 

Felles overskrift Obligatorisk 

«Version» (Versjon) XML-spesifikasjonenes offisielle versjon angis i navneområdet 

som er definert i meldingens XML-skjemadefinisjonsfil (XSD-

fil), og i attributtet version i overskriftselementet i alle XML-

meldinger. Versjonsnummeret («n.m») defineres som en fast 

verdi i hver versjon av XSD-filen. 

Ja 

«Test Identifier» 

(Testidentifikator) 

Valgfri ID for testing. Den som tar initiativ til testen, fyller ut 

ID-en, og alle som deltar i arbeidsflyten, videresender/svarer 

med samme ID. Det bør ses bort fra ID-en under produksjonen, 

og den benyttes ikke dersom den forekommer. 

Nei 

«Technical Identifier» (Teknisk 

identifikator) 

En UUID som identifiserer hver enkelt melding som unik. 

Senderen genererer en UUID og fyller ut dette attributtet. Denne 

opplysningen benyttes bare internt. 

Ja 

«Workflow Identifier» 

(Identifikator for arbeidsflyt) 

Arbeidsflyt-ID-en er en UUID og skal genereres av anmodende 

medlemsstat. Denne ID-en benyttes deretter i alle meldinger for 

å korrelere arbeidsflyten. 

Ja 

«Sent At» (Tidspunkt for 

sending) 

Dato og klokkeslett (i UTC-format, koordinert universell tid) da 

meldingen ble sendt. 

Ja 

«Timeout» (Tidsavbrudd) Dette er et valgfritt attributt for dato og klokkeslett (i UTC-

format). Denne verdien fastsettes av sentralenheten bare for 

videresendte anmodninger. Dette skal informere mottaker-

medlemsstaten om det tidspunktet anmodningen blir gjenstand 

for tidsavbrudd. Den er valgfri, slik at den samme overskrifts-

definisjonen kan benyttes til alle meldingstyper, uansett om 

attributtet Timeout kreves eller ikke. 

BRUKES IKKE, ettersom det bare sendes ut meldinger og ikke 

noe svar forventes. 

Nei 

«From» (Fra) ISO 3166-1 Alpha 2-koden for medlemsstaten som sender 

meldingen, eller «EU» («EU» brukes ved sending av feilmeldin-

ger fra sentralenheten). 

Ja 

«To» (Til) ISO 3166-1 Alpha 2-koden for medlemsstaten som meldingen 

sendes til, eller «EU» («EU» brukes ved sending av feilmeldin-

ger til sentralenheten). 

Ja 

2. Rapport om en mer inngående kontroll 

Ved formidling av resultatet av en mer inngående utekontroll skal utekontrollmeldingen og den automatisk sendte mottaks-

bekreftelsen være sammensatt som følger.  
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For å lette underretningen skal sjekklisten angitt i vedlegg IV, årsakene til at kjøretøyet ikke kan godkjennes samt vurderingen 

av mangler angitt i vedlegg II til direktiv 2014/47/EU tas med i utekontrollmeldingen som valgfritt innhold. 

Utekontrollmeldingen skal alltid sendes til registreringsmedlemsstaten av den medlemsstaten der kontrollen finner sted. Mottak 

av utekontrollmeldingen kan ikke nektes. 

Mottaksbekreftelsen tjener som bekreftelse på mottak av underretningen. 

Anmodning om utekontrollmelding Obligatorisk 

«Business Case Identifier» 

(Saksidentifikator) 

Et løpe- eller referansenummer som identifiserer 

hver enkelt sak. 

En saks-ID kan brukes for å opprettholde en lenke 

når det benyttes flere enn én arbeidsflyt for meldin-

ger for behandling av samme sak, for eksempel når 

det sendes en innledende melding og senere en mer 

detaljert melding, begge i forbindelse med samme 

sak. 

(Tekst) 

Ja 

«Sending Authority» (Avsendermyndighet) Vedkommende myndighet som utsteder utekontroll-

meldingen. 

(Tekst) 

Ja 

«RSI Details» (Opplysninger om utekontroll) Ja 

«RSI Identifier» (Identifikator for 

utekontroll) 

Entydig identifikator for utekontrollen i medlems-

staten der kontrollen finner sted. 

Letter kommunikasjonen og gjør det mulig for 

registreringsmedlemsstaten å be om ytterligere 

opplysninger fra medlemsstaten der kontrollen 

finner sted og benytte identifikatoren ved søk i sin 

database. 

(Tekst) 

Nei 

«Location» (Sted) Stedet der utekontrollen er foretatt. Kan være 

nøyaktige koordinater, kommune, by osv. 

(Tekst) 

Ja 

«Date/Time» (Dato/Klokkeslett) Datoen for utekontrollen i ISO 8601 UTC-format 

(ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ) 

Ja 

«Inspector» (Kontrollør) Navnet på tjenestemannen, kontrolløren eller 

myndigheten som foretok utekontrollen. 

(Tekst) 

Ja 

«Vehicle Details» (Kjøretøyopplysninger) Ja 

«Category» (Gruppe) Kjøretøygruppe: 

— N2 (3,5–12 t) 

— N3 (over 12 t) 

— O3 (3,5–12 t) 

— O4 (over 10 t) 

— M2 (> 9 seter opptil 5 t) 

Ja 
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 — M3 (> 9 seter over 5 t) 

— T5 

— T1b 

— T2b 

— T3b 

— T4.1b 

— T4.2b 

— T4.3b 

— Annen kjøretøygruppe 

(Utvalgsliste; bare ett alternativ velges) 

 

«Other category» (Annen gruppe) Angi en annen gruppe: 

— M1, N1, O1, O2, T1a, T2a, T3a, T4a, T4.1a, 

T4.2a, T4.3a, C, R1a, R1b, R2a, R2b, R3a, 

R3b, R4a, R4b, S1a, S1b, S2a, S2b, L1e, L2e, 

L3e, L4e, L5e, L6e, L7e 

(Utvalgsliste; bare ett alternativ velges; bare 

dersom Annen er valgt, men ikke obligatorisk) 

Nei 

«Registration» (Registrering) Kjøretøyets registreringsnummer. 

(Tekst) 

Ja 

VIN Kjøretøyets understellsnummer. 

(Tekst) 

Ja 

«Odometer» (Kilometerteller) Avlesning av kjøretøyets kilometerstand på 

tidspunktet for utekontrollen. 

VIKTIG: Dersom en kilometerteller er montert, 

skal dette feltet fylles ut; ellers angis «0». 

(Tall) 

Ja 

«Transport Undertaking/Holder Details» (Opplysninger om transportforetak/innehaver) Ja (må fylles ut for enten 

foretak eller innehaver) 

 Transport Undertaking (Transportforetak) Ja (bare dersom foretak) 

«Undertaking Name» (Foretaksnavn) Transportforetakets navn 

(Tekst) 

Ja 

«Undertaking Address» (Foretakets 

adresse) 

Transportforetakets adresse (gateadresse, post-

nummer, sted, stat). 

(Tekst) 

Ja 

«Undertaking Community Licence» 

(Foretakets fellesskapslisens) 

Fellesskapslisensens nummer (i henhold til for-

ordning (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009) 

VIKTIG: Dersom fellesskapslisensen er kjent, må 

opplysningen angis. 

(Tekst) 

Ja 
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 «Holder» (Innehaver, dersom det ikke dreier seg om et foretak) Ja (bare dersom det dreier 

seg om innehaver) 

 «Company» (Selskap) Ja (bare dersom innehaveren 

er et selskap) 

«Name» (Navn) Navnet på innehaveren av selskapet. 

(Tekst) 

Ja 

«Address» (Adresse) Adressen til innehavende selskap (gateadresse, 

postnummer, sted, stat). 

(Tekst) 

Ja 

Fysisk person Ja (bare dersom innehaveren 

er en fysisk person) 

«Family Name» (Etternavn) Innehaverens etternavn. 

(Tekst) 

Ja 

«First Name» (Fornavn) Innehaverens fornavn. 

(Tekst) 

Ja 

«Address» (Adresse) Innehaverens adresse (gateadresse, postnummer, 

sted, stat). 

(Tekst) 

Ja 

«Registration certificate» (Vognkort) Vognkortets nummer. Nei 

«Driver Details» (Opplysninger om føreren) Ja 

«Family Name» (Etternavn) Førerens etternavn. 

(Tekst) 

Ja 

«First Name» (Fornavn) Førerens fornavn. 

(Tekst) 

Ja 

«Driving Licence» (Førerkort) Førerens førerkortnummer, for om mulig bedre å 

identifisere vedkommende. 

(Tekst) 

Nei 

«Driving Licence country» (Stat som har 

utstedt førerkortet) 

Staten der førerkortet er utstedt, med kode på to 

bokstaver i henhold til ISO 3166-1 alpha 2. 

Nei 

«Checked item» (Kontrollert punkt) 

(Dette avsnittet gjentas for hvert kontrollert punkt; obligatorisk for en utekontrollmelding, og 

derfor angis minst ett punkt som kontrollert) 

Ja 

«Item» (Punkt) Punktene angitt i sjekklisten i vedlegg IV til 

direktiv 2014/47/EU. 

Dersom et punkt er valgt, betyr det at det er 

kontrollert. 

Liste over punkter: 

 0) Identifikasjon 

 1) Bremseanlegg 

 2) Styring 

 3) Sikt 

 4) Lysinnretninger og elektrisk anlegg 

 5) Aksler, hjul, dekk, fjæring 

Ja 
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  6) Understell og monteringsdeler på understellet 

 7) Annet utstyr, herunder fartsskriver og 

hastighetsbegrenser 

 8) Skadevirkninger, herunder utslipp og spill av 

drivstoff og/eller olje 

 9) Tilleggskontroller for kjøretøyer i gruppe M2 

og M3 

10) Sikring av last 

(Utvalgsliste; bare ett alternativ velges) 

 

«Failed?» (Ikke godkjent?) For hvert kontrollert punkt angis resultatet av 

kontrollen (godkjent / ikke godkjent): Sant dersom 

ikke godkjent 

(Sant/usant) 

Ja 

 «Checked item detail» (Opplysninger om kontrollert punkt) 

(Dersom resultatet er «ikke godkjent», gjentas dette avsnittet for hver 

konstaterte mangel) 

Nei (bare dersom resultatet 

er «ikke godkjent», men det 

er ikke obligatorisk å angi 

nærmere opplysninger) 

Årsaker til at 

kjøretøyet ikke kan 

godkjennes 

For hvert tilfelle der kontrollert punkt = ikke 

godkjent, nærmere opplysninger om mangler i 

henhold til vedlegg II til direktiv 2014/47/EU. 

Liste over punkter: 

— 0.1.a IDENTIFIKASJON AV KJØRETØYET 

> Kjennemerker (dersom påbudt i henhold til 

kravene) > Kjennemerke(r) mangler eller er så 

dårlig festet at det/de kan falle av. 

— 1.1.1.a BREMSEANLEGG > Mekanisk 

tilstand og virkemåte > Driftsbremsepedal/ 

håndbremsspak > Pedal/spak for treg. 

— 6.2.5.a.1 UNDERSTELL OG MONTERINGS-

DELER PÅ UNDERSTELLET > Førerhus og 

karosseri > Førersete > Sete med defekt 

konstruksjon. 

— Osv. 

(Utvalgsliste, der bare ett alternativ velges. Er det 

flere mangler, gjentas dette underavsnittet for hver 

av disse.) 

Vurderingen av mangelen angis ikke; den er kjent i 

samsvar med vedlegg II til direktiv 2014/47/EU. 

VIKTIG: I vedlegg II er enkelte årsaker til 

manglende godkjenning ikke nummerert, f.eks. har 

6.2.5.a to alternativer. For at det skal være mulig å 

vite hvilken det vises til, nummereres de som 1 og  

2 i systemet. 

Ja 

Rettet opp? Er mangelen blitt rettet opp i medlemsstaten der 

kontrollen fant sted? Sant = ja 

(Sant/usant) 

Nei 
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«Result of inspection» (Resultat av kontrollen) Ja 

«Result of inspection» (Resultat av 

kontrollen) 

Resultat av utekontrollen (godkjent / ikke 

godkjent): Sant dersom godkjent 

(Sant/usant) 

Ja 

«Prohibition or Restriction» (Forbud eller 

Begrensning) 

Forbud mot å bruke eller begrensning på bruk av 

kjøretøyet, som har alvorlige mangler 

(Sant/usant) 

Ja 

«PTI Requested?» (Anmodning om 

periodisk teknisk kontroll?) 

Ber medlemsstaten der kontrollen finner sted om at 

registreringsstaten foretar en periodisk teknisk 

kontroll? Sant = ja 

(Sant/usant) 

Ja 

 

Bekreftelse på utekontrollmelding 

(sendes automatisk) 
Obligatorisk 

«Status Code» (Statuskode) Statuskode for bekreftelsen. 

(Utvalgsliste; bare ett alternativ velges) 

Ja 

«Status Message» (Statusmelding) Eventuelle ytterligere merknader til statuskoden. 

(Tekst) 

Nei 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/2394 

av 12. desember 2017 

om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning 

og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

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

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004(3) fastsetter harmoniserte regler og framgangsmåter for å lette 

samarbeidet mellom nasjonale myndigheter som har ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning over 

landegrensene. I henhold til artikkel 21a i forordning (EF) nr. 2006/2004 skal det foretas en vurdering av effektiviteten 

av og de driftsmessige kravene i nevnte forordning. Etter en slik vurdering konkluderte Kommisjonen med at forordning 

(EF) nr. 2006/2004 ikke er tilstrekkelig til å håndtere utfordringene knyttet til håndheving i det indre marked på en 

effektiv måte, herunder utfordringene i det digitale indre marked. 

2) I Kommisjonens melding av 6. mai 2015 med tittelen «A Digital Single Market Strategy for Europe» ble behovet for å 

styrke forbrukernes tillit gjennom raskere, smidigere og mer ensartet håndheving av forbrukervernreglene identifisert 

som en av prioriteringene i denne strategien. I Kommisjonens melding av 28. oktober 2015 med tittelen «Upgrading the 

Single Market Strategy: more opportunities for people and business» ble det på nytt bekreftet at håndhevingen av 

Unionens regelverk for forbrukervern bør styrkes ytterligere gjennom en revisjon av forordning (EF) nr. 2006/2004. 

3) Ineffektiv håndheving ved overtredelser over landegrensene, herunder overtredelser i det digitale miljøet, gjør det mulig 

for næringsdrivende å unngå håndheving ved å flytte innenfor Unionen. Det fører også til konkurransevridning for 

lovlydige næringsdrivende som driver virksomhet enten i hjemstaten eller over landegrensene, uansett om den er 

nettbasert eller ikke, og medfører dermed direkte skade for forbrukerne og undergraver forbrukernes tillit til 

transaksjoner over landegrensene og det indre marked. En økt grad av harmonisering som omfatter et effektivt og 

formålstjenlig håndhevingssamarbeid mellom vedkommende offentlige håndhevingsmyndigheter, er derfor nødvendig 

for å kunne påvise, undersøke og stanse eller forby overtredelser som omfattes av denne forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 27.12.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 34 av 2.2.2017, s. 100. 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. november 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 30. november 2017. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar 

for håndheving av forbrukervernlovgivning (forordningen om forbrukervernsamarbeid) (EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1). 

2020/EØS/7/57 
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4) Ved forordning (EF) nr. 2006/2004 ble det opprettet et nettverk av vedkommende offentlige håndhevingsmyndigheter i 

hele Unionen. Det er nødvendig å oppnå effektiv samordning mellom ulike vedkommende myndigheter som deltar i 

dette nettverket, og effektiv samordning mellom andre offentlige myndigheter på medlemsstatsplan. Det sentrale 

kontaktorganets samordningsrolle bør overlates til en offentlig myndighet i hver medlemsstat. Denne myndigheten bør 

ha tilstrekkelig myndighet og nødvendige ressurser til å utføre denne viktige oppgaven. Hver medlemsstat oppfordres til 

å utpeke en av de vedkommende myndighetene til sentralt kontaktorgan i henhold til denne forordning. 

5) Forbrukerne bør også være beskyttet mot overtredelser som omfattes av denne forordning, og som allerede har opphørt, 

men som fortsatt kan ha skadevirkninger. Vedkommende myndigheter bør ha det minimum av myndighet som er 

nødvendig for å undersøke slike overtredelser og kreve at de opphører eller forby dem i framtiden for å hindre at de 

gjentas, og dermed sikre et høyt nivå av forbrukervern. 

6) Vedkommende myndigheter bør ha et minimum av undersøkelses- og håndhevingsmyndighet for å kunne anvende 

denne forordning, samarbeide med hverandre raskere og mer effektivt, og avskrekke næringsdrivende fra å begå 

overtredelser som omfattes av denne forordning. Denne myndigheten bør være tilstrekkelig til å håndtere utfordringene 

knyttet til effektiv håndheving i forbindelse med e-handel og det digitale miljøet, og til å hindre at næringsdrivende som 

ikke overholder reglene, utnytter huller i håndhevingssystemet ved å flytte til andre medlemsstater der vedkommende 

myndigheter ikke er i stand til å håndtere ulovlig praksis. Denne myndigheten bør gi medlemsstatene mulighet til å sikre 

at nødvendige opplysninger og bevismateriale med rette kan utveksles mellom vedkommende myndigheter for å oppnå 

effektiv håndheving på samme nivå i alle medlemsstater. 

7) Hver medlemsstat bør sikre at alle vedkommende myndigheter innenfor dens jurisdiksjon har det minimum av 

myndighet som er nødvendig for å sikre korrekt anvendelse av denne forordning. Medlemsstatene bør imidlertid kunne 

beslutte ikke å tildele alle former for myndighet til hver vedkommende myndighet, forutsatt at hver av disse formene for 

myndighet kan utøves på en effektiv måte og ved behov i forbindelse med enhver overtredelse som omfattes av denne 

forordning. Medlemsstatene bør også i samsvar med denne forordning kunne beslutte å overlate visse oppgaver til 

utpekte organer eller å gi vedkommende myndigheter myndighet til å rådspørre forbrukerorganisasjoner, bransje-

organisasjoner, utpekte organer eller andre berørte personer med hensyn til effektiviteten av de forpliktende tilsagnene 

som en næringsdrivende har foreslått for å stanse overtredelsen som omfattes av denne forordning. Medlemsstatene bør 

imidlertid ikke være forpliktet til å involvere utpekte organer i anvendelsen av denne forordning eller til å kreve samråd 

med forbrukerorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, utpekte organer eller andre berørte personer med hensyn til 

effektiviteten av de forpliktende tilsagnene som er foreslått for å stanse overtredelsen som omfattes av denne forordning. 

8) Vedkommende myndigheter bør ha mulighet til å innlede undersøkelser eller prosedyrer på eget initiativ dersom de får 

kjennskap til overtredelser som omfattes av denne forordning, på andre måter enn gjennom forbrukerklager. 

9) Vedkommende myndigheter bør ha tilgang til alle relevante dokumenter, data og opplysninger som gjelder gjenstanden 

for en undersøkelse eller samordnede undersøkelser av et forbrukermarked («kontrollaksjoner»), for å fastslå om en 

overtredelse av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser, har funnet sted eller finner sted, og særlig for å 

identifisere den næringsdrivende som er ansvarlig, uavhengig av hvem som innehar de berørte dokumentene, dataene 

eller opplysningene, og uansett form eller format, lagringsmedium eller lagringssted. Vedkommende myndigheter bør 

ha mulighet til å anmode direkte om at tredjeparter i den digitale verdikjeden skal framlegge relevant dokumentasjon og 

relevante data og opplysninger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF(1) og i samsvar med 

personvernlovgivningen. 

10) Vedkommende myndigheter bør kunne be om alle relevante opplysninger fra alle offentlige myndigheter, organer eller 

byråer i sin medlemsstat, eller fra enhver fysisk eller juridisk person, herunder for eksempel betalingstjenesteytere, 

internettleverandører, teleoperatører, domeneregistre og domeneregistrarer samt vertstjenesteleverandører, for å fastslå 

om en overtredelse som omfattes av denne forordning, har funnet sted eller finner sted. 

11) Vedkommende myndigheter bør kunne foreta nødvendig stedlig tilsyn, og bør ha myndighet til å få adgang til alle 

lokaler, all grunn eller alle transportmidler som den næringsdrivende som berøres av tilsynet, bruker for formål knyttet 

til vedkommendes nærings-, forretnings-, håndverks- eller yrkesvirksomhet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig 

elektronisk handel, i det indre marked («Direktivet om elektronisk handel») (EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1). 
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12) Vedkommende myndigheter bør kunne kreve at representanter for eller ansatte hos den næringsdrivende som berøres av 

tilsynet, gir forklaringer om forhold, opplysninger, data eller dokumenter som gjelder gjenstanden for tilsynet, og bør 

kunne registrere svarene fra vedkommende representant eller ansatt. 

13) Vedkommende myndigheter bør kunne verifisere overholdelsen av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser, og 

kunne innhente bevis på overtredelser som omfattes av denne forordning, herunder overtredelser som finner sted under 

eller etter kjøp av varer eller tjenester. Vedkommende myndigheter bør derfor ha myndighet til å kjøpe varer eller 

tjenester gjennom testkjøp, om nødvendig under skjult identitet, for å påvise overtredelser som omfattes av denne 

forordning, f.eks. avvisning av forbrukerens angrerett ved fjernsalgsavtaler, og til å innhente bevismateriale. Denne 

myndigheten bør også omfatte myndighet til å inspisere, observere, undersøke, demontere eller teste et produkt eller en 

tjeneste som er kjøpt av vedkommende myndighet for disse formålene. Myndigheten til å kjøpe varer eller tjenester 

gjennom testkjøp kan omfatte vedkommende myndigheters myndighet til å sikre tilbakebetalinger, forutsatt at disse ikke 

er uforholdsmessige og ellers er i samsvar med unionsretten og nasjonal rett. 

14) Særlig i det digitale miljøet bør vedkommende myndigheter raskt og effektivt kunne stanse overtredelser som omfattes 

av denne forordning, særlig dersom den næringsdrivende som selger varer eller tjenester, skjuler sin identitet eller flytter 

innenfor Unionen eller til en tredjestat for å unngå håndheving. I tilfeller der det foreligger en risiko for alvorlig skade 

på forbrukernes kollektive interesser, bør vedkommende myndigheter kunne vedta midlertidige tiltak i samsvar med 

nasjonal rett, herunder fjerning av innhold fra et nettbasert grensesnitt eller krav om at forbrukerne skal se en tydelig 

advarsel når de får tilgang til et nettbasert grensesnitt. Midlertidige tiltak bør ikke gå lenger enn det som er nødvendig 

for å nå dette målet. Videre bør vedkommende myndigheter ha myndighet til å kreve at forbrukerne skal se en tydelig 

advarsel når de får tilgang til et nettbasert grensesnitt, eller til å kreve at digitalt innhold fjernes eller endres dersom det 

ikke foreligger andre effektive midler som kan stanse en ulovlig praksis. Slike tiltak bør ikke gå lenger enn det som er 

nødvendig for å nå målet, som er å stanse eller forby overtredelser som omfattes av denne forordning. 

15) For å nå målet for denne forordning og samtidig understreke betydningen av at de næringsdrivende er villige til å opptre 

i samsvar med unionsrett som beskytter forbrukernes interesser, og til å avhjelpe følgene av de overtredelsene som 

omfattes av denne forordning, bør vedkommende myndigheter ha mulighet til å bli enige med næringsdrivende om 

forpliktende tilsagn som omfatter trinn og tiltak som en næringsdrivende må gjennomføre i forbindelse med en 

overtredelse, særlig for å stanse en overtredelse. 

16) Sanksjoner for overtredelser av forbrukervernretten utgjør en viktig del av håndhevingssystemet, ettersom de har direkte 

innvirkning på den offentlige håndhevingens avskrekkende virkning. Ettersom nasjonale sanksjonsordninger ikke alltid 

gir mulighet for å ta hensyn til den grensekryssende dimensjonen ved en overtredelse, bør vedkommende myndigheter, 

som en del av sitt minimum av myndighet, ha rett til å ilegge sanksjoner for overtredelser som omfattes av denne 

forordning. Det bør ikke kreves at medlemsstatene skal opprette en ny sanksjonsordning for overtredelser som omfattes 

av denne forordning. Det bør i stedet kreves at vedkommende myndigheter anvender den gjeldende ordningen for den 

tilsvarende innenlandske overtredelsen, og om mulig tar hensyn til den berørte overtredelsens faktiske størrelse og 

omfang. På bakgrunn av konklusjonene i Kommisjonens rapport om kontrollen av egnethet («Fitness Check») av 

forbruker- og markedsføringsregelverket, kan det anses nødvendig å innføre strengere sanksjoner for overtredelser av 

Unionens forbrukervernlovgivning. 

17) Forbrukerne bør ha rett til å kreve erstatning for skade forårsaket av overtredelser som omfattes av denne forordning. 

Avhengig av saken bør vedkommende myndigheters myndighet til å motta, fra den næringsdrivende og på dennes 

initiativ, ytterligere forpliktende tilsagn om avhjelpende tiltak til fordel for forbrukerne som er berørt av den påståtte 

overtredelsen som omfattes av denne forordning, eller eventuelt til å forsøke å få den næringsdrivende til å forplikte seg 

til å tilby egnede avhjelpende tiltak til de forbrukerne som er berørt av denne overtredelsen, bidra til å fjerne de negative 

virkningene for forbrukerne som følge av en overtredelse over landegrensene. Disse avhjelpende tiltakene kan omfatte 

blant annet reparasjon, bytting, prisavslag, heving av avtalen eller tilbakebetaling av beløpet som er betalt for varene 

eller tjenestene, alt etter hva som er relevant, for å redusere de negative følgene av overtredelsen som omfattes av denne 

forordning, for den berørte forbrukeren i samsvar med kravene i unionsretten. Dette bør ikke berøre en forbrukers rett til 

å kreve erstatning på egnet måte. Når det er relevant, bør vedkommende myndigheter på egnet måte informere 

forbrukere som hevder at de har lidd skade som følge av en overtredelse som omfattes av denne forordning, om hvordan 

de kan søke om erstatning i henhold til nasjonal rett.  



Nr. 7/362 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

18) Gjennomføringen og utøvelsen av myndighet ved anvendelse av denne forordning bør være forholdsmessig og egnet 

med hensyn til arten av og den samlede faktiske eller potensielle skaden som følger av overtredelsen av unionsrett som 

beskytter forbrukernes interesser. Vedkommende myndigheter bør ta hensyn til alle fakta og omstendigheter i saken, og 

bør velge de mest hensiktsmessige tiltakene som er nødvendige for å håndtere overtredelsen som omfattes av denne 

forordning. Disse tiltakene bør være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

19) Gjennomføringen og utøvelsen av myndighet ved anvendelse av denne forordning bør også være i samsvar med andre 

bestemmelser i unionsretten og nasjonal rett, herunder med gjeldende prosessuelle garantier og prinsipper som gjelder 

de grunnleggende rettighetene. Medlemsstatene bør stå fritt til å fastsette vilkår og begrensninger for utøvelsen av 

myndighet i nasjonal rett, i samsvar med unionsretten. Dersom det for eksempel i henhold til nasjonal rett kreves 

forhåndstillatelse fra rettsmyndigheten i den berørte medlemsstaten for å få adgang til fysiske og juridiske personers 

lokaler, bør myndigheten til å få adgang til slike lokaler ikke utøves før en slik forhåndstillatelse er innhentet. 

20) Medlemsstatene bør kunne velge om vedkommende myndigheter skal utøve slik myndighet direkte i henhold til egen 

myndighet, med bistand fra andre vedkommende myndigheter eller andre offentlige myndigheter, ved å gi oppdrag til 

utpekte organer eller ved å henvise saken til vedkommende domstoler. Medlemsstatene bør sikre at slik myndighet 

utøves på en effektiv måte og i rett tid. 

21) Når vedkommende myndigheter svarer på anmodninger som er framlagt gjennom ordningen for gjensidig bistand, bør 

de, dersom det er hensiktsmessig, også gjøre bruk av annen myndighet eller andre tiltak som de har til rådighet på 

nasjonalt plan, herunder myndighet til å ta ut tiltale eller henvise saker til straffeforfølgning. Det er ytterst viktig at 

domstoler og andre myndigheter, særlig de som er involvert i straffeforfølgning, har de nødvendige midlene og 

nødvendig myndighet til å samarbeide med vedkommende myndigheter på en effektiv måte og i rett tid. 

22) Ordningen for gjensidig bistand bør bli mer effektiv og formålstjenlig. Opplysninger som det anmodes om, bør 

framlegges innen fristene fastsatt i denne forordning, og nødvendige undersøkelses- og håndhevingstiltak bør vedtas i 

rett tid. Vedkommende myndigheter bør besvare anmodninger om opplysninger og håndheving innen fastsatte frister, 

med mindre annet er avtalt. Vedkommende myndighets forpliktelser innenfor ordningen for gjensidig bistand bør ikke 

endres, med mindre det er sannsynlig at håndhevingstiltak og forvaltningsvedtak som treffes på nasjonalt plan utenfor 

ordningen for gjensidig bistand, vil sikre et raskt og effektivt opphør av eller forbud mot overtredelsen innenfor 

Unionen. Forvaltningsvedtak bør i denne forbindelse forstås som vedtak som gir virkning til de tiltakene som er truffet 

for å sørge for at overtredelsen innenfor Unionen stanses eller forbys. I slike unntakstilfeller bør vedkommende 

myndigheter ha rett til å nekte å etterkomme en anmodning om håndhevingstiltak som er framlagt gjennom ordningen 

for gjensidig bistand. 

23) Kommisjonen bør være bedre i stand til å samordne og overvåke hvordan ordningen for gjensidig bistand fungerer, 

utstede retningslinjer, gi anbefalinger og avgi uttalelser til medlemsstatene når problemer oppstår. Kommisjonen bør 

også være bedre i stand til effektivt og raskt å bistå vedkommende myndigheter med å løse tvister om fortolkningen av 

deres forpliktelser som følger av ordningen for gjensidig bistand. 

24) Denne forordning bør fastsette harmoniserte regler som angir framgangsmåtene for samordningen av undersøkelses- og 

håndhevingstiltak knyttet til utbredte overtredelser og utbredte overtredelser med unionsdimensjon. Samordnede tiltak 

mot utbredte overtredelser og utbredte overtredelser med unionsdimensjon bør sikre at vedkommende myndigheter er i 

stand til å velge de mest hensiktsmessige og effektive midlene for å stanse disse overtredelsene og, dersom det er 

hensiktsmessig, motta eller forsøke å få forpliktende tilsagn fra de ansvarlige næringsdrivende om avhjelpende tiltak til 

fordel for forbrukerne. 

25) Som en del av et samordnet tiltak bør de berørte vedkommende myndighetene samordne sine undersøkelses- og hånd-

hevingstiltak for effektivt å håndtere den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon, 

og for å stanse eller forby den. For dette formål bør alt nødvendig bevismateriale og alle nødvendige opplysninger 

utveksles mellom vedkommende myndigheter, og nødvendig bistand bør ytes. Vedkommende myndigheter som er 

berørt av den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon, bør treffe de nødvendige 

håndhevingstiltakene på en samordnet måte for å stanse eller forby overtredelsen.  
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26) Hver vedkommende myndighets deltakelse i et samordnet tiltak, og særlig i undersøkelses- og håndhevingstiltakene 

som en vedkommende myndighet er forpliktet til å treffe, bør være tilstrekkelig for effektivt å håndtere den utbredte 

overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon. Vedkommende myndigheter som berøres av denne 

overtredelsen, bør pålegges å treffe bare de undersøkelses- og håndhevingstiltakene som er nødvendige for å innhente 

alt nødvendig bevismateriale og alle nødvendige opplysninger om den utbredte overtredelsen eller den utbredte 

overtredelsen med unionsdimensjon, og for å stanse eller forby overtredelsen. Mangel på tilgjengelige ressurser hos 

vedkommende myndighet som berøres av overtredelsen, bør imidlertid ikke anses som berettiget grunn til ikke å delta i 

et samordnet tiltak. 

27) Vedkommende myndigheter som berøres av den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unions-

dimensjon, og som deltar i et samordnet tiltak, bør kunne gjennomføre nasjonale undersøkelses- og håndhevingstiltak i 

forbindelse med den samme lovovertredelsen og overfor den samme næringsdrivende. Samtidig bør dette imidlertid 

ikke endre vedkommende myndighets forpliktelse til å samordne sine undersøkelser og sin håndheving innenfor 

rammen av det samordnede tiltaket, med andre vedkommende myndigheter som berøres av den samme overtredelsen, 

med mindre det er sannsynlig at håndhevingstiltak og forvaltningsvedtak som treffes på nasjonalt plan utenfor rammen 

av det samordnede tiltaket, vil sikre et raskt og effektivt opphør av eller forbud mot den utbredte overtredelsen eller den 

utbredte overtredelsen med unionsdimensjon. Forvaltningsvedtak bør i denne forbindelse forstås som vedtak som gir 

virkning til de tiltakene som er truffet for å sørge for at overtredelsen stanses eller forbys. I slike unntakstilfeller bør 

vedkommende myndigheter ha rett til å nekte å delta i det samordnede tiltaket. 

28) Dersom det er rimelig grunn til mistanke om en utbredt overtredelse, bør vedkommende myndigheter som berøres av 

denne overtredelsen, etter avtale iverksette et samordnet tiltak. For å fastslå hvilke vedkommende myndigheter som 

berøres av en utbredt overtredelse, bør alle relevante aspekter ved overtredelsen vurderes, særlig hvor den nærings-

drivende er etablert eller bosatt, hvor den næringsdrivendes eiendeler finnes, hvor de forbrukerne som er skadelidende 

på grunn av den påståtte overtredelsen, befinner seg, og hvor den næringsdrivendes salgssteder, dvs. butikker og 

nettsteder, finnes. 

29) Kommisjonen bør ha et tettere samarbeid med medlemsstatene for å hindre at omfattende overtredelser finner sted. 

Kommisjonen bør derfor underrette vedkommende myndigheter dersom den har mistanke om eventuelle overtredelser 

som omfattes av denne forordning. Dersom Kommisjonen, for eksempel ved å overvåke varsler utstedt av 

vedkommende myndigheter, har rimelig grunn til mistanke om at en utbredt overtredelse med unionsdimensjon har 

funnet sted, bør den underrette medlemsstatene gjennom de vedkommende myndighetene og sentrale kontaktorganer 

som berøres av den påståtte overtredelsen, og forklare grunnlaget som berettiger et mulig samordnet tiltak, i 

underretningen. De berørte vedkommende myndighetene bør foreta hensiktsmessige undersøkelser på grunnlag av 

opplysninger som er tilgjengelige eller som de lett kan få tilgang til. De bør formidle resultatene av undersøkelsene til 

andre berørte vedkommende myndigheter, til de sentrale kontaktorganene som berøres av overtredelsen, og til 

Kommisjonen. Dersom de berørte vedkommende myndighetene fastslår at slike undersøkelser viser at en overtredelse 

kanskje finner sted, bør de iverksette det samordnede tiltaket ved å treffe tiltakene fastsatt i denne forordning. Et 

samordnet tiltak for å håndtere en utbredt overtredelse med unionsdimensjon bør alltid samordnes av Kommisjonen. 

Dersom det er åpenbart at medlemsstaten er berørt av overtredelsen, bør den delta i et samordnet tiltak for å bidra til å 

innhente alt nødvendig bevismateriale og alle nødvendige opplysninger knyttet til overtredelsen, og for å stanse eller 

forby den. Når det gjelder håndhevingstiltakene, bør strafferettslig etterforskning eller rettergang i medlemsstatene ikke 

berøres av anvendelsen av denne forordning. Ne bis in idem-prinsippet bør respekteres. Dersom den samme nærings-

drivende gjentar den samme handlingen eller unnlatelsen som utgjorde en overtredelse som omfattes av denne 

forordning og som allerede har vært gjenstand for håndhevingstiltak som førte til at overtredelsen ble stanset eller 

forbudt, bør dette imidlertid anses som en ny overtredelse, og vedkommende myndigheter bør håndtere den. 

30) De berørte vedkommende myndighetene bør treffe de undersøkelsestiltakene som er nødvendige for å innhente nærmere 

opplysninger om den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon, særlig om den 

næringsdrivendes identitet, handlinger eller unnlatelser og om virkningene av overtredelsen. Vedkommende 

myndigheter bør treffe håndhevingstiltak på grunnlag av resultatene av undersøkelsen. Dersom det er hensiktsmessig, 

bør resultatene av undersøkelsen og vurderingen av den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med 

unionsdimensjon framlegges i en felles holdning fra vedkommende myndigheter i medlemsstatene som berøres av det 

samordnede tiltaket, og denne holdningen bør rettes til den næringsdrivende som er ansvarlig for overtredelsen. Den 

felles holdningen bør ikke utgjøre en bindende beslutning fra vedkommende myndigheter. Den bør imidlertid gi 

mottakeren mulighet til å bli hørt om de spørsmålene som behandles i den felles holdningen.  
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31) I forbindelse med utbredte overtredelser eller utbredte overtredelser med unionsdimensjon bør de næringsdrivendes rett 

til forsvar respekteres. Dette krever særlig at den næringsdrivende får rett til å bli hørt og til å, under saksbehandlingen, 

benytte det offisielle språket eller et av de offisielle språkene som benyttes for offentlige formål i den medlemsstaten der 

den næringsdrivende er etablert eller bosatt. Det er også viktig å sikre overholdelse av unionsretten om beskyttelse av 

fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger. 

32) De berørte vedkommende myndighetene bør treffe de nødvendige undersøkelses- og håndhevingstiltakene innenfor sin 

jurisdiksjon. Virkningene av utbredte overtredelser eller utbredte overtredelser med unionsdimensjon er imidlertid ikke 

begrenset til én enkelt medlemsstat. Vedkommende myndigheter må derfor samarbeide med hverandre for å håndtere 

disse overtredelsene og stanse eller forby dem. 

33) For å gjøre det mulig å påvise overtredelser som omfattes av denne forordning, bør vedkommende myndigheter og 

Kommisjonen utveksle opplysninger ved å utstede varsler dersom det er rimelig grunn til mistanke om slike over-

tredelser. Kommisjonen bør samordne utvekslingen av opplysninger. 

34) Forbrukerorganisasjonene har en svært viktig rolle med hensyn til å opplyse forbrukerne om deres rettigheter, 

bevisstgjøre dem og beskytte deres interesser, også i forbindelse med tvisteløsning. Forbrukerne bør oppmuntres til å 

samarbeide med vedkommende myndigheter for å styrke anvendelsen av denne forordning. 

35) Forbrukerorganisasjoner, og eventuelt bransjeorganisasjoner, bør kunne underrette vedkommende myndigheter om 

mistanke om overtredelser som omfattes av denne forordning, gi dem de opplysningene som er nødvendige for å påvise, 

undersøke og stanse overtredelser, og avgi uttalelse om undersøkelser eller overtredelser og underrette vedkommende 

myndigheter om misbruk av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser. 

36) For å sikre korrekt gjennomføring av denne forordning bør medlemsstatene gi utpekte organer, europeiske forbruker-

sentre, forbrukerorganisasjoner og -sammenslutninger og eventuelt bransjeorganisasjoner, som har den nødvendige 

sakkunnskapen, myndighet til å utstede eksterne varsler til vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene og 

Kommisjonen om mistanke om overtredelser som omfattes av denne forordning, og til å gi de nødvendige opplys-

ningene de har tilgang til. Medlemsstatene kan ha relevante grunner til ikke å gi slike enheter myndighet til å vedta disse 

tiltakene. Dersom en medlemsstat i denne sammenheng beslutter ikke å gi en av disse enhetene tillatelse til å utstede 

eksterne varsler, bør den gi en forklaring som begrunner denne beslutningen. 

37) Kontrollaksjoner er en annen form for samordnet håndheving som har vist seg å være et effektivt verktøy mot over-

tredelser av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser, og bør opprettholdes og styrkes i framtiden for både 

nettbaserte og ikke-nettbaserte sektorer. Kontrollaksjoner bør særlig gjennomføres når markedstendenser, forbruker-

klager eller andre forhold tyder på at overtredelser av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser, har funnet sted 

eller finner sted. 

38) Data knyttet til forbrukerklager kan hjelpe beslutningstakerne på unionsplan og nasjonalt plan med å vurdere hvordan 

forbrukermarkeder fungerer, og med å påvise overtredelser. Utvekslingen av slike data på unionsplan bør fremmes. 

39) Det er av avgjørende betydning at medlemsstatene, i det omfang som er nødvendig for å bidra til å nå målet for denne 

forordning, underretter hverandre og Kommisjonen om sine former for virksomhet for å beskytte forbrukernes 

interesser, herunder om sin støtte til forbrukerrepresentanters virksomhet, sin støtte til virksomhet som drives av organer 

med ansvar for utenrettslig løsning av forbrukertvister, og sin støtte til forbrukernes klageadgang. Medlemsstatene bør i 

samarbeid med Kommisjonen kunne gjennomføre felles virksomheter med hensyn til utvekslingen av opplysninger om 

forbrukerpolitikk på ovennevnte områder. 

40) Utfordringene med håndheving stanser ikke ved Unionens grenser, og interessene til forbrukerne i Unionen må 

beskyttes mot uærlige næringsdrivende etablert i tredjestater. Det bør derfor framforhandles internasjonale avtaler med 

tredjestater om gjensidig bistand ved håndheving av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser. Disse inter-

nasjonale avtalene bør omfatte gjenstanden for denne forordning, og bør framforhandles på unionsplan for å sikre 

sterkest mulig vern av forbrukere i Unionen og smidig samarbeid med tredjestater.  
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41) Opplysninger som utveksles mellom vedkommende myndigheter, bør være underlagt strenge regler for fortrolighet og 

for taushetsplikt og forretningshemmeligheter for å sikre at undersøkelsene ikke kompromitteres eller at nærings-

drivendes omdømme ikke lider skade på feilaktig grunnlag. Vedkommende myndigheter bør vedta å gi slike opplys-

ninger bare når det er hensiktsmessig og nødvendig, i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet, idet det tas hensyn til 

offentlighetens interesse, for eksempel offentlig sikkerhet, forbrukervern, folkehelse, miljøvern eller korrekt gjennom-

føring av strafferettslig etterforskning, og etter en vurdering av hvert enkelt tilfelle. 

42) For å gjøre samarbeidsnettverket mer gjennomsiktig og for å øke bevisstheten blant forbrukerne og allmennheten bør 

Kommisjonen hvert annet år utarbeide og offentliggjøre en oversikt over opplysninger, statistikk og utviklingstendenser 

på området håndheving av forbrukervernlovgivning, som er samlet inn innenfor rammen av håndhevingssamarbeidet 

som er omhandlet i denne forordning. 

43) Utbredte overtredelser bør løses på en effektiv og formålstjenlig måte. Et system med utveksling av prioriteringer for 

håndhevingen hvert annet år bør innføres for å oppnå dette. 

44) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet 

til å fastsette praktiske og operasjonelle bestemmelser om hvordan den elektroniske databasen skal fungere. Denne 

myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

45) Denne forordning berører ikke Unionens sektorregler for samarbeid mellom sektorvise reguleringsmyndigheter, eller 

Unionens gjeldende sektorregler for erstatning til forbrukere for skade som følge av overtredelser av disse reglene. 

Denne forordning berører heller ikke andre samarbeidsordninger og -nettverk omhandlet i Unionens sektorregelverk. 

Denne forordning fremmer samarbeid og samordning mellom nettverket for forbrukervern og de nettverkene av 

reguleringsorganer og -myndigheter som er opprettet i henhold til Unionens sektorregelverk. Denne forordning berører 

ikke medlemsstatenes anvendelse av tiltak knyttet til strafferettslig og sivilrettslig samarbeid. 

46) Denne forordning berører ikke retten til å kreve individuell eller kollektiv erstatning i samsvar med nasjonal rett, og 

inneholder ingen bestemmelser om håndheving av slike krav. 

47) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2), europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(3) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/680(4) bør få anvendelse i forbindelse med denne forordning. 

48) Denne forordning berører ikke gjeldende unionsregler for myndighet tillagt nasjonale reguleringsorganer som er 

opprettet i henhold til Unionens sektorregelverk. Når det er hensiktsmessig og mulig, bør disse organene benytte den 

myndigheten de har i henhold til unionsretten eller nasjonal rett, til å stanse eller forby overtredelser som omfattes av 

denne forordning, og til å bistå vedkommende myndigheter i forbindelse med dette. 

49) Denne forordning berører ikke vedkommende myndigheters og Den europeiske banktilsynsmyndighets rolle og 

myndighet i forbindelse med vern av kollektive økonomiske forbrukerinteresser i saker som gjelder betalings-

kontotjenester og kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/17/EU(5) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU(6). 

50) Med hensyn til de eksisterende samarbeidsordningene i henhold til direktiv 2014/17/EU og direktiv 2014/92/EU bør 

ordningen for gjensidig bistand ikke få anvendelse på overtredelser innenfor Unionen av nevnte direktiver.  

  

(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. 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) Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplys-

ninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) (EUT L 119 av 

4.5.2016, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med vedkommende 

myndigheters behandling av personopplysninger med henblikk på å forebygge, etterforske, avsløre eller straffeforfølge straffbare forhold eller 

iverksette strafferettslige sanksjoner, om fri utveksling av slike opplysninger og om oppheving av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS (EUT 

L 119 av 4.5.2016, s. 89). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til 

boligformål og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 34). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EF av 23. juli 2014 om sammenlignbarhet av kostnader forbundet med betalingskontoer, bytte 

av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 214). 
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51) Denne forordning berører ikke rådsforordning nr. 1(1). 

52) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter og inngår i medlemsstatenes forfatningsmessige tradisjoner. 

Denne forordning bør derfor tolkes og anvendes i samsvar med disse rettighetene og prinsippene, herunder de som 

gjelder ytringsfrihet, medienes frihet og mediemangfold. Under utøvelsen av det minimum av myndighet som er fastsatt 

i denne forordning, bør vedkommende myndigheter sikre en rimelig balanse mellom de interessene som beskyttes av 

grunnleggende rettigheter, for eksempel et høyt nivå av forbrukervern, friheten til å drive næringsvirksomhet og 

informasjonsfriheten. 

53) Ettersom målet for denne forordning, som er samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av 

forbrukervernlovgivning, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene ettersom de ikke alene kan sikre samarbeid 

og samordning, og derfor på grunn av målets geografiske virkeområde og de personene som omfattes, 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. 

54) Forordning (EF) nr. 2006/2004 bør derfor oppheves. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

INNLEDENDE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter på hvilke vilkår vedkommende myndigheter som er utpekt av medlemsstatene til å ha ansvar for 

håndhevingen av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser, skal samarbeide og samordne tiltak med hverandre og med 

Kommisjonen for å håndheve dette regelverket og sikre at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte, og for å gi 

forbrukerne et sterkere økonomisk vern. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på overtredelser innenfor Unionen, utbredte overtredelser og utbredte overtredelser med 

unionsdimensjon, selv om disse overtredelsene har opphørt før håndhevingen innledes eller avsluttes. 

2. Denne forordning berører ikke unionsreglene for internasjonal privatrett, og særlig ikke bestemmelser om domsmyndighet 

og lovvalg. 

3. Denne forordning berører ikke medlemsstatenes anvendelse av tiltak knyttet til strafferettslig og sivilrettslig samarbeid, og 

særlig ikke virksomheten innenfor Det europeiske rettslige nettverk. 

4. Denne forordning berører ikke medlemsstatenes oppfyllelse av eventuelle ytterligere forpliktelser knyttet til gjensidig 

bistand i forbindelse med vern av kollektive økonomiske forbrukerinteresser, herunder i straffesaker, og som følger av andre 

rettsakter, herunder bilaterale eller multilaterale avtaler. 

5. Denne forordning berører ikke europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF(2). 

6. Denne forordning berører ikke muligheten for å gjennomføre ytterligere offentlige eller private håndhevingstiltak i 

henhold til nasjonal rett. 

7. Denne forordning berører ikke gjeldende unionsrett som får anvendelse på vern av fysiske personer i forbindelse med 

behandling av personopplysninger. 

8. Denne forordning berører ikke nasjonal rett som får anvendelse på erstatning til forbrukere for skade som følge av 

overtredelser av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser. 

9. Denne forordning berører ikke vedkommende myndigheters rett til å gjennomføre undersøkelses- og håndhevingstiltak 

rettet mot mer enn én næringsdrivende for lignende overtredelser som omfattes av denne forordning.  

  

(1) Rådsforordning nr. 1 om fastsettelse av reglene for bruk av språk for Det europeiske økonomiske fellesskap (EFT 17 av 6.10.1958, s. 385). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF av 23. april 2009 om nedlegging av forbod med omsyn til vern av forbrukarinteresser (EUT 

L 110 av 1.5.2009, s. 30). 
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10. Kapittel III i denne forordning får ikke anvendelse på overtredelser innenfor Unionen av direktiv 2014/17/EU og 

2014/92/EU. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1) «unionsrett som beskytter forbrukernes interesser» de forordningene og direktivene, slik de er innarbeidet i medlems-

statenes nasjonale rettsorden, som er oppført i vedlegget til denne forordning, 

 2) «overtredelse innenfor Unionen» enhver handling eller unnlatelse som er i strid med unionsrett som beskytter forbrukernes 

interesser, og som har skadet, skader eller kan skade kollektive interesser for forbrukere bosatt i en annen medlemsstat enn 

medlemsstaten der 

a) handlingen eller unnlatelsen har sin opprinnelse eller har funnet sted, 

b) den næringsdrivende som er ansvarlig for handlingen eller unnlatelsen, er etablert, eller 

c) bevismateriale eller den næringsdrivendes eiendeler som kan knyttes til handlingen eller unnlatelsen, finnes, 

 3) «utbredt overtredelse» 

a) enhver handling eller unnlatelse som er i strid med unionsrett som beskytter forbrukernes interesser, og som har 

skadet, skader eller kan skade kollektive interesser for forbrukere bosatt i minst to andre medlemsstater enn medlems-

staten der 

 i) handlingen eller unnlatelsen har sin opprinnelse eller har funnet sted, 

 ii) den næringsdrivende som er ansvarlig for handlingen eller unnlatelsen, er etablert, eller 

iii) bevismateriale eller den næringsdrivendes eiendeler som kan knyttes til handlingen eller unnlatelsen, finnes, eller 

b) enhver handling eller unnlatelse som er i strid med unionsrett som beskytter forbrukernes interesser, og som har 

skadet, skader eller kan skade forbrukernes kollektive interesser og har fellestrekk, herunder samme ulovlige praksis 

og tilsidesettelse av samme interesse, og som begås samtidig av samme næringsdrivende i minst tre medlemsstater, 

 4) «utbredt overtredelse med unionsdimensjon» en utbredt overtredelse som har skadet, skader eller kan skade forbrukernes 

kollektive interesser i minst to tredeler av de medlemsstatene som sammen representerer minst to tredeler av Unionens 

befolkning, 

 5) «overtredelser som omfattes av denne forordning» overtredelser innenfor Unionen, utbredte overtredelser og utbredte 

overtredelser med unionsdimensjon, 

 6) «vedkommende myndighet» enhver offentlig myndighet på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan som en medlemsstat har 

utpekt som ansvarlig for å håndheve unionsrett som beskytter forbrukernes interesser, 

 7) «sentralt kontaktorgan» den offentlige myndighet som en medlemsstat har utpekt som ansvarlig for samordningen av 

denne forordnings anvendelse i vedkommende medlemsstat, 

 8) «utpekt organ» et organ som har en rettmessig interesse av at overtredelser av unionsrett som beskytter forbrukernes 

interesser, stanses eller forbys, og som er utpekt av en medlemsstat og pålagt av en vedkommende myndighet å samle inn 

nødvendige opplysninger og treffe de nødvendige håndhevingstiltakene som nevnte organ etter nasjonal rett har til 

rådighet for å stanse eller forby overtredelsen, og som opptrer på vegne av vedkommende myndighet, 

 9) «anmodende myndighet» den vedkommende myndigheten som ber om gjensidig bistand, 

10) «anmodet myndighet» den vedkommende myndigheten som mottar en anmodning om gjensidig bistand, 

11) «næringsdrivende» enhver fysisk eller juridisk person, privat eller offentlig, som handler for formål som gjelder ved-

kommendes nærings-, forretnings-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, og enhver som handler i vedkommendes navn eller 

på vedkommendes vegne,  
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12) «forbruker» enhver fysisk person som handler for formål som faller utenfor vedkommendes nærings-, forretnings-, 

håndverks- eller yrkesvirksomhet, 

13) «forbrukerklage» en med rimelighet underbygd påstand om at en næringsdrivende har begått, begår eller kan komme til å 

begå en overtredelse av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser, 

14) «skade på forbrukernes kollektive interesser» faktisk eller potensiell skade på interessene til en rekke forbrukere som 

berøres av overtredelser innenfor Unionen, av utbredte overtredelser eller av utbredte overtredelser med unionsdimensjon, 

15) «nettbasert grensesnitt» enhver programvare, herunder et nettsted, en del av et nettsted eller et program, som drives av 

eller på vegne av en næringsdrivende, og som gir forbrukere tilgang til den næringsdrivendes varer eller tjenester, 

16) «kontrollaksjoner» samordnede undersøkelser av forbrukermarkeder gjennom samtidige samordnede kontrolltiltak for å 

kontrollere overholdelse av eller påvise overtredelser av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser. 

Artikkel 4 

Melding om foreldelsesfrister 

Hvert sentralt kontaktorgan skal underrette Kommisjonen om foreldelsesfristene som får anvendelse i dets egen medlemsstat og 

gjelder for håndhevingstiltakene nevnt i artikkel 9 nr. 4. Kommisjonen skal sammenfatte de meldte foreldelsesfristene og gjøre 

sammendraget tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

KAPITTEL II 

VEDKOMMENDE MYNDIGHETER OG DERES MYNDIGHET 

Artikkel 5 

Vedkommende myndigheter og sentrale kontaktorganer 

1. Hver medlemsstat skal utpeke en eller flere vedkommende myndigheter og det sentrale kontaktorganet som har ansvar for 

anvendelsen av denne forordning. 

2. Vedkommende myndigheter skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne forordning som om de handlet på vegne av 

forbrukerne i sin egen medlemsstat og for egen regning. 

3. I hver medlemsstat skal det sentrale kontaktorganet ha ansvar for å samordne de undersøkelses- og håndhevingstiltakene 

som vedtas av vedkommende myndigheter, andre offentlige myndigheter nevnt i artikkel 6 og eventuelt utpekte organer, i 

forbindelse med overtredelser som omfattes av denne forordning. 

4. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter og de sentrale kontaktorganene har nødvendige ressurser til å 

anvende denne forordning, herunder tilstrekkelige budsjettmidler og andre ressurser, sakkunnskap, framgangsmåter og andre 

ordninger. 

5. Dersom det finnes mer enn én vedkommende myndighet på deres territorium, skal medlemsstatene sørge for at de 

respektive oppgavene til vedkommende myndigheter er klart definert, og at de samarbeider tett for å utføre disse oppgavene på 

en effektiv måte. 

Artikkel 6 

Samarbeid med sikte på anvendelse av denne forordning i medlemsstatene 

1. Med sikte på en korrekt anvendelse av denne forordning skal hver medlemsstat sikre at dens vedkommende myndigheter, 

andre offentlige myndigheter og eventuelt utpekte organer samarbeider effektivt med hverandre. 

2. Andre offentlige myndigheter nevnt i nr. 1 skal på anmodning fra en vedkommende myndighet treffe alle nødvendige 

tiltak de etter nasjonal rett har til rådighet for å stanse eller forby overtredelser som omfattes av denne forordning. 

3. Medlemsstatene skal sikre at de andre offentlige myndighetene nevnt i nr. 1 har de midler og den myndighet som er 

nødvendig for å samarbeide effektivt med vedkommende myndigheter om anvendelsen av denne forordning. Disse andre 

offentlige myndighetene skal regelmessig underrette vedkommende myndigheter om tiltakene som er truffet ved anvendelsen 

av denne forordning.  
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Artikkel 7 

Utpekte organers rolle 

1. Dersom det er relevant, og i samsvar med nasjonal rett, kan en vedkommende myndighet («den oppdragsgivende 

myndigheten») gi et utpekt organ i oppdrag å samle inn nødvendige opplysninger om en overtredelse som omfattes av denne 

forordning, eller å treffe alle nødvendige håndhevingstiltak som det etter nasjonal rett har til rådighet for å stanse eller forby 

denne overtredelsen. Den oppdragsgivende myndigheten skal gi et utpekt organ et oppdrag bare dersom både den anmodende 

myndigheten og den anmodede myndigheten, eller alle berørte vedkommende myndigheter, etter å ha hørt den anmodende 

myndigheten eller de andre vedkommende myndighetene som berøres av overtredelsen som omfattes av denne forordning, er 

enige om at det utpekte organet sannsynligvis vil innhente de nødvendige opplysningene eller stanse eller forby overtredelsen 

på en minst like effektiv og formålstjenlig måte som den oppdragsgivende myndigheten ville ha gjort. 

2. Dersom den anmodende myndigheten eller de andre vedkommende myndighetene som berøres av en overtredelse som 

omfattes av denne forordning, anser at vilkårene i nr. 1 ikke er oppfylt, skal de omgående underrette den oppdragsgivende 

myndigheten skriftlig og gi en begrunnelse for sitt syn. Dersom den oppdragsgivende myndigheten har et annet syn, kan den 

henvise saken til Kommisjonen, som omgående skal avgi uttalelse om saken. 

3. Den oppdragsgivende myndigheten skal fortsatt være forpliktet til å samle inn de nødvendige opplysningene eller til å 

treffe de nødvendige håndhevingstiltakene dersom 

a) det utpekte organet ikke innhenter de nødvendige opplysningene eller ikke omgående stanser eller forbyr overtredelsen som 

omfattes av denne forordning, eller 

b) vedkommende myndigheter som berøres av en overtredelse som omfattes av denne forordning, ikke er enige om at det 

utpekte organet kan gis oppdrag i henhold til nr. 1. 

4. Den oppdragsgivende myndigheten skal treffe alle nødvendige tiltak for å hindre offentliggjøring av opplysninger som er 

underlagt reglene for fortrolighet og for taushetsplikt og forretningshemmeligheter fastsatt i artikkel 33. 

Artikkel 8 

Opplysninger og lister 

1. Hver medlemsstat skal omgående oversende til Kommisjonen følgende opplysninger og eventuelle endringer av dem: 

a) Identiteten og kontaktopplysningene til vedkommende myndigheter, til det sentrale kontaktorganet, til de utpekte organene 

og til enhetene som utsteder eksterne varsler i henhold til artikkel 27 nr. 1. 

b) Opplysninger om vedkommende myndigheters organisering, myndighet og ansvarsområder. 

2. Kommisjonen skal på sitt nettsted opprette og oppdatere en offentlig tilgjengelig liste over vedkommende myndigheter, 

sentrale kontaktorganer, utpekte organer og enheter som utsteder eksterne varsler i henhold til artikkel 27 nr. 1 eller 2. 

Artikkel 9 

Vedkommende myndigheters minimum av myndighet 

1. Hver vedkommende myndighet skal ha det minimum av undersøkelses- og håndhevingsmyndighet som angitt i nr. 3, 4, 6 

og 7 i denne artikkel, som er nødvendig for anvendelsen av denne forordning, og skal utøve denne myndigheten i samsvar med 

artikkel 10. 

2. Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene beslutte ikke å tildele alle former for myndighet til hver vedkommende 

myndighet, forutsatt at hver av disse formene for myndighet kan utøves på en effektiv måte og ved behov i forbindelse med 

eventuelle overtredelser som omfattes av denne forordning i samsvar med artikkel 10. 

3. Vedkommende myndigheter skal ha minst følgende undersøkelsesmyndighet: 

a) Myndighet til å få tilgang til alle relevante dokumenter, data eller opplysninger knyttet til en overtredelse som omfattes av 

denne forordning, uansett form eller format og uavhengig av lagringsmedium eller lagringssted.  
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b) Myndighet til å kreve at en offentlig myndighet, et organ eller et byrå i deres medlemsstat eller en fysisk eller juridisk 

person skal framlegge alle relevante opplysninger, data eller dokumenter, uansett form eller format og uavhengig av 

lagringsmedium eller lagringssted, for å kunne fastslå om en overtredelse som omfattes av denne forordning, har funnet 

sted eller finner sted, og for å innhente nærmere opplysninger om en slik overtredelse, herunder sporing av finansielle 

strømmer og datastrømmer, for å fastslå identiteten til personer som er involvert i finansielle strømmer og datastrømmer, og 

for å fastslå bankkontoopplysninger og opplysninger om eier av nettsteder. 

c) Myndighet til å gjennomføre nødvendig stedlig tilsyn, herunder myndighet til å få adgang til alle lokaler, all grunn og alle 

transportmidler som den næringsdrivende som berøres av tilsynet, bruker for formål knyttet til vedkommendes nærings-, 

forretnings-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, eller anmode andre offentlige myndigheter om å gjøre dette, for å 

undersøke, beslaglegge, ta eller få kopier av opplysninger, data eller dokumenter, uansett lagringsmedium; myndighet til å 

beslaglegge alle opplysninger, data eller dokumenter i et nødvendig tidsrom og i det omfang som er nødvendig for tilsynet; 

myndighet til å kreve at representanter for eller ansatte hos den næringsdrivende som berøres av tilsynet, gir forklaringer 

om forhold, opplysninger, data eller dokumenter som gjelder gjenstanden for tilsynet, og til å registrere deres svar. 

d) Myndigheten til å kjøpe varer eller tjenester gjennom testkjøp, om nødvendig under skjult identitet, for å påvise 

overtredelser som omfattes av denne forordning, og til å innhente bevismateriale, herunder myndighet til å inspisere, 

observere, undersøke, demontere eller teste varer eller tjenester. 

4. Vedkommende myndigheter skal ha minst følgende håndhevingsmyndighet: 

a) Myndighet til å vedta midlertidige tiltak for å unngå risikoen for alvorlig skade på forbrukernes kollektive interesser. 

b) Myndighet til å forsøke å få eller godta forpliktende tilsagn fra den næringsdrivende som er ansvarlig for overtredelsen som 

omfattes av denne forordning, om å stanse denne overtredelsen. 

c) Myndighet til å motta, fra den næringsdrivende og på den næringsdrivendes initiativ, ytterligere forpliktende tilsagn om 

avhjelpende tiltak til fordel for forbrukerne som er berørt av den påståtte overtredelsen som omfattes av denne forordning, 

eller eventuelt til å forsøke å få den næringsdrivende til å forplikte seg til å tilby egnede avhjelpende tiltak til de forbrukerne 

som er berørt av denne overtredelsen. 

d) Når det er relevant, myndighet til på egnet måte å informere forbrukere som hevder at de har lidd skade som følge av en 

overtredelse som omfattes av denne forordning, om hvordan de kan søke om erstatning i henhold til nasjonal rett. 

e) Myndighet til skriftlig å pålegge den næringsdrivende å stanse overtredelser som omfattes av denne forordning. 

f) Myndighet til å stanse eller forby overtredelser som omfattes av denne forordning. 

g) Dersom ingen andre effektive midler er tilgjengelige for å stanse eller forby overtredelsen som omfattes av denne 

forordning, og for å unngå risikoen for alvorlig skade på forbrukernes kollektive interesser, 

 i) myndighet til å fjerne innhold i eller begrense tilgangen til et nettbasert grensesnitt, eller til å kreve at forbrukerne skal 

se en tydelig advarsel når de får tilgang til et nettbasert grensesnitt, 

 ii) myndighet til å pålegge en vertstjenesteleverandør å fjerne, deaktivere eller begrense tilgangen til et nettbasert 

grensesnitt, eller 

iii) myndighet til, dersom det er hensiktsmessig, å pålegge domeneregistre eller domeneregistrarer å slette et fullt 

kvalifisert domenenavn og å tillate at den berørte vedkommende myndighet registrerer det, 

herunder ved å anmode en tredjepart eller en annen offentlig myndighet om å gjennomføre slike tiltak. 

h) Myndighet til å ilegge sanksjoner, for eksempel bøter eller tvangsmulkter, for overtredelser som omfattes av denne 

forordning, og for manglende overholdelse av beslutninger, pålegg, midlertidige tiltak, forpliktende tilsagn fra nærings-

drivende eller andre tiltak som er vedtatt i henhold til denne forordning.  
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Sanksjonene nevnt i bokstav h) skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende, i samsvar med 

kravene i unionsrett som beskytter forbrukernes interesser. Særlig bør det tas behørig hensyn, alt etter hva som er relevant, til 

arten, alvorlighetsgraden og varigheten av den aktuelle overtredelsen. 

5. Myndigheten til å ilegge sanksjoner, for eksempel bøter eller tvangsmulkter, for overtredelser som omfattes av denne 

forordning, gjelder alle overtredelser av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser, dersom den relevante unionsrettsakten 

oppført i vedlegget inneholder bestemmelser om sanksjoner. Dette berører ikke den myndighet nasjonale myndigheter har i 

henhold til nasjonal rett til å ilegge sanksjoner, for eksempel overtredelsesgebyr eller andre bøter eller tvangsmulkter, i tilfeller 

der unionsrettsaktene som er oppført i vedlegget, ikke inneholder bestemmelser om sanksjoner. 

6. Vedkommende myndigheter skal ha myndighet til å innlede undersøkelser eller prosedyrer på eget initiativ for å stanse 

eller forby overtredelser som omfattes av denne forordning. 

7. Vedkommende myndigheter kan offentliggjøre endelige beslutninger, forpliktende tilsagn fra næringsdrivende eller 

pålegg som er vedtatt i henhold til denne forordning, herunder offentliggjøring av identiteten til den næringsdrivende som er 

ansvarlig for en overtredelse som omfattes av denne forordning. 

8. Dersom det er relevant, kan vedkommende myndigheter rådføre seg med forbrukerorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, 

utpekte organer eller andre berørte personer med hensyn til effektiviteten av de forpliktende tilsagnene som er foreslått for å 

stanse overtredelsen som omfattes av denne forordning. 

Artikkel 10 

Utøvelse av et minimum av myndighet 

1. Den myndighet som er omhandlet i artikkel 9, skal utøves enten 

a) direkte av vedkommende myndigheter i henhold til egen myndighet, 

b) dersom det er hensiktsmessig, med bistand fra andre vedkommende myndigheter eller andre offentlige myndigheter, 

c) ved å gi oppdrag til utpekte organer, dersom det er relevant, eller 

d) ved å henvise saken til en domstol som har kompetanse til å treffe den nødvendige avgjørelsen, eventuelt også ved 

overprøving dersom begjæringen om å treffe nødvendig avgjørelse ikke tas til følge. 

2. Gjennomføringen og utøvelsen av myndighet som omhandlet i artikkel 9 ved anvendelse av denne forordning, skal stå i 

forhold til og være i samsvar med unionsretten og nasjonal rett, herunder med gjeldende prosessuelle garantier og med 

prinsippene i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. Undersøkelses- og håndhevingstiltak som vedtas ved 

anvendelse av denne forordning, skal stå i forhold til arten av og den samlede faktiske eller potensielle skaden som følger av 

overtredelsen av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser. 

KAPITTEL III 

ORDNING FOR GJENSIDIG BISTAND 

Artikkel 11 

Anmodninger om opplysninger 

1. Når den anmodende myndigheten ber om det, skal en anmodet myndighet omgående, og i alle tilfeller innen 30 dager med 

mindre annet er avtalt, gi den anmodende myndigheten alle relevante opplysninger som er nødvendige for å fastslå om en 

overtredelse innenfor Unionen har funnet sted eller finner sted, og stanse denne overtredelsen. 

2. Den anmodede myndigheten skal foreta hensiktsmessige og nødvendige undersøkelser eller treffe andre nødvendige eller 

hensiktsmessige tiltak for å samle inn de nødvendige opplysningene. Om nødvendig skal disse undersøkelsene foretas med 

bistand fra andre offentlige myndigheter eller utpekte organer. 

3. Når den anmodende myndigheten ber om det, kan den anmodede myndigheten gi tillatelse til at tjenestemenn fra den 

anmodende myndigheten følger med den anmodede myndighetens tjenestemenn under deres undersøkelser.  



Nr. 7/372 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

Artikkel 12 

Anmodninger om håndhevingstiltak 

1. Når den anmodende myndigheten ber om det, skal en anmodet myndighet treffe alle nødvendige og forholdsmessige 

håndhevingstiltak for å stanse eller forby en overtredelse innenfor Unionen ved å utøve den myndighet som er omhandlet i 

artikkel 9, og all annen myndighet den er tillagt i henhold til nasjonal rett. Den anmodede myndigheten skal bestemme hvilke 

egnede håndhevingstiltak som er nødvendige for å stanse eller forby overtredelsen innenfor Unionen, og skal treffe dem 

omgående og senest seks måneder etter at anmodningen er mottatt, med mindre den oppgir særlige grunner til å utvide dette 

tidsrommet. Dersom det er hensiktsmessig, skal den anmodede myndigheten ilegge den næringsdrivende som er ansvarlig for 

overtredelsen innenfor Unionen, sanksjoner, for eksempel bøter eller tvangsmulkter. Den anmodede myndigheten kan motta, fra 

den næringsdrivende og på den næringsdrivendes initiativ, ytterligere forpliktende tilsagn om avhjelpende tiltak til fordel for 

forbrukere som er berørt av den påståtte overtredelsen innenfor Unionen, eller kan eventuelt forsøke å få den næringsdrivende 

til å forplikte seg til å tilby egnede avhjelpende tiltak til forbrukere som er berørt av denne overtredelsen. 

2. Den anmodede myndigheten skal regelmessig underrette den anmodende myndigheten om trinn og tiltak som er 

gjennomført og trinn og tiltak den har til hensikt å gjennomføre. Den anmodede myndigheten skal bruke den elektroniske 

databasen omhandlet i artikkel 35 til omgående å gi den anmodende myndigheten, vedkommende myndigheter i andre 

medlemsstater og Kommisjonen melding om hvilke tiltak som er truffet, og hvilken virkning de har hatt på overtredelsen 

innenfor Unionen, herunder følgende: 

a) Om midlertidige tiltak er vedtatt. 

b) Om overtredelsen har opphørt. 

c) Hvilke tiltak som er vedtatt, og om disse tiltakene er gjennomført. 

d) I hvilket omfang forbrukere som berøres av den påståtte overtredelsen, er blitt tilbudt forpliktende tilsagn om avhjelpende 

tiltak. 

Artikkel 13 

Framgangsmåte for anmodninger om gjensidig bistand 

1. Når den anmodende myndigheten anmoder om gjensidig bistand, skal den gi de opplysningene som er nødvendige for at 

den anmodede myndigheten skal kunne etterkomme denne anmodningen, herunder eventuelt nødvendig bevismateriale som 

bare kan innhentes i den anmodende myndighetens medlemsstat. 

2. Den anmodende myndigheten skal sende slike anmodninger om gjensidig bistand til det sentrale kontaktorganet i den 

anmodede myndighetens medlemsstat, og til det sentrale kontaktorganet i den anmodende myndighetens medlemsstat til 

orientering. Det sentrale kontaktorganet i den anmodede myndighetens medlemsstat skal omgående videresende anmodningene 

til den relevante vedkommende myndigheten. 

3. Anmodninger om gjensidig bistand og all formidling av opplysninger knyttet til dem skal skje skriftlig på standard-

skjemaer og oversendes elektronisk gjennom databasen omhandlet i artikkel 35. 

4. De berørte vedkommende myndighetene skal bli enige om hvilke språk som skal benyttes i anmodninger om gjensidig 

bistand og i all kommunikasjon knyttet til dem. 

5. Dersom enighet om språk ikke kan oppnås, skal anmodninger om gjensidig bistand oversendes på det offisielle språket 

eller et av de offisielle språkene i den anmodende myndighetens medlemsstat, og svarene på det offisielle språket eller ett av de 

offisielle språkene i den anmodede myndighetens medlemsstat. I så fall skal hver vedkommende myndighet være ansvarlig for 

nødvendige oversettelser av anmodninger, svar og andre dokumenter som den mottar fra en annen vedkommende myndighet. 

6. Den anmodede myndigheten skal svare direkte både til den anmodende myndigheten og til de sentrale kontaktorganene i 

den anmodende myndighetens og den anmodede myndighetens medlemsstat. 

Artikkel 14 

Avslag på å etterkomme en anmodning om gjensidig bistand 

1. En anmodet myndighet kan nekte å etterkomme en anmodning om opplysninger i henhold til artikkel 11 dersom ett eller 

flere av følgende vilkår er oppfylt:  
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a) Det viser seg, etter samråd med den anmodende myndigheten, at opplysningene som det ble anmodet om, ikke er 

nødvendige for at den anmodende myndigheten skal kunne avgjøre om en overtredelse innenfor Unionen har funnet sted 

eller finner sted, eller for å avgjøre om det er rimelig grunn til mistanke om at den vil finne sted. 

b) Den anmodende myndigheten er ikke enig i at opplysningene er underlagt reglene for fortrolighet og for taushetsplikt og 

forretningshemmeligheter fastsatt i artikkel 33. 

c) Strafferettslig etterforskning eller rettergang er allerede igangsatt mot den samme næringsdrivende og for den samme 

overtredelsen innenfor Unionen, av rettsmyndighetene i den anmodede myndighetens eller den anmodende myndighetens 

medlemsstat. 

2. En anmodet myndighet kan nekte å etterkomme en anmodning om håndhevingstiltak i henhold til artikkel 12 dersom det 

etter samråd med den anmodende myndigheten viser seg at ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Strafferettslig etterforskning eller rettergang er allerede igangsatt av, eller det foreligger en dom, et rettsforlik eller en 

rettslig kjennelse for den samme overtredelsen innenfor Unionen og mot den samme næringsdrivende, fra 

rettsmyndighetene i den anmodede myndighetens medlemsstat. 

b) Utøvelsen av den nødvendige håndhevingsmyndighet er allerede igangsatt, eller det er allerede gjort et forvaltningsvedtak 

med hensyn til den samme overtredelsen innenfor Unionen og mot den samme næringsdrivende i den anmodede 

myndighetens medlemsstat, med sikte på raskt og effektivt å stanse eller forby overtredelsen innenfor Unionen. 

c) Den anmodede myndigheten fastslår, etter en hensiktsmessig undersøkelse, at en overtredelse innenfor Unionen ikke har 

funnet sted. 

d) Den anmodede myndigheten fastslår at den anmodende myndigheten ikke har framlagt de opplysningene som er 

nødvendige i henhold til artikkel 13 nr. 1. 

e) Den anmodede myndigheten har godtatt forpliktende tilsagn som er foreslått av den næringsdrivende for å stanse over-

tredelsen innenfor Unionen innen en fastsatt frist, og denne fristen er ennå ikke utløpt. 

Den anmodede myndigheten skal imidlertid etterkomme anmodningen om håndhevingstiltak i henhold til artikkel 12 dersom 

den næringsdrivende unnlater å oppfylle godkjente forpliktende tilsagn innen fristen nevnt i første ledd bokstav e). 

3. Den anmodede myndigheten skal underrette den anmodende myndigheten og Kommisjonen om eventuelle avslag på å 

etterkomme en anmodning om gjensidig bistand, og gi en begrunnelse for dette avslaget. 

4. I tilfelle av uenighet mellom den anmodende myndigheten og den anmodede myndigheten kan enten den anmodende 

myndigheten eller den anmodede myndigheten henvise saken til Kommisjonen, som omgående skal avgi uttalelse om saken. 

Dersom saken ikke har blitt henvist til Kommisjonen, kan Kommisjonen likevel avgi uttalelse på eget initiativ. Med sikte på å 

avgi en slik uttalelse kan Kommisjonen be om relevante opplysninger og dokumenter som er utvekslet mellom den anmodende 

myndigheten og den anmodede myndigheten. 

5. Kommisjonen skal overvåke hvordan ordningen for gjensidig bistand fungerer, og at vedkommende myndigheter følger 

framgangsmåtene og overholder fristene for behandling av anmodninger om gjensidig bistand. Kommisjonen skal ha tilgang til 

anmodninger om gjensidig bistand og de opplysningene og dokumentene som er utvekslet mellom den anmodende 

myndigheten og den anmodede myndigheten. 

6. Dersom det er hensiktsmessig, kan Kommisjonen utstede retningslinjer og gi råd til medlemsstatene for å sikre at 

ordningen for gjensidig bistand fungerer på en effektiv måte. 

KAPITTEL IV 

SAMORDNEDE UNDERSØKELSES- OG HÅNDHEVINGSORDNINGER FOR UTBREDTE OVERTREDELSER OG FOR 

UTBREDTE OVERTREDELSER MED UNIONSDIMENSJON 

Artikkel 15 

Framgangsmåte ved beslutninger mellom medlemsstater 

Når det gjelder spørsmål som omfattes av dette kapittelet, skal de berørte vedkommende myndighetene treffe beslutning ved 

enighet. 

Artikkel 16 

Allmenne prinsipper for samarbeid 

1. Dersom det er rimelig grunn til mistanke om at en utbredt overtredelse eller en utbredt overtredelse med unionsdimensjon 

finner sted, skal vedkommende myndigheter som berøres av overtredelsen, og Kommisjonen omgående underrette hverandre og 

de sentrale kontaktorganene som berøres av overtredelsen, ved å utstede varsler i henhold til artikkel 26.  
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2. Vedkommende myndigheter som berøres av den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unions-

dimensjon, skal samordne de undersøkelses- og håndhevingstiltakene som de treffer for å håndtere disse overtredelsene. De skal 

utveksle alt nødvendig bevismateriale og alle nødvendige opplysninger, og skal omgående gi hverandre og Kommisjonen all 

nødvendig bistand. 

3. Vedkommende myndigheter som berøres av den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unions-

dimensjon, skal sikre at alt nødvendig bevismateriale og alle nødvendige opplysninger samles inn, og at alle nødvendige hånd-

hevingstiltak treffes for å stanse eller forby overtredelsen. 

4. Med forbehold for nr. 2 berører denne forordning ikke nasjonale undersøkelses- og håndhevingstiltak som gjennomføres 

av vedkommende myndigheter i forbindelse med den samme overtredelsen begått av den samme næringsdrivende. 

5. Dersom det er hensiktsmessig, skal vedkommende myndigheter anmode Kommisjonens tjenestemenn og andre 

ledsagende personer som er godkjent av Kommisjonen, om å delta i de samordnede undersøkelses- og håndhevingstiltakene 

samt andre tiltak som omfattes av dette kapittelet. 

Artikkel 17 

Iverksetting av samordnede tiltak og utpeking av koordinator 

1. Dersom det er rimelig grunn til mistanke om en utbredt overtredelse, skal vedkommende myndigheter som berøres av 

denne overtredelsen, iverksette et samordnet tiltak som skal bygge på en avtale mellom dem. Iverksettingen av det samordnede 

tiltaket skal omgående meldes til de sentrale kontaktorganene som berøres av overtredelsen, og til Kommisjonen. 

2. Vedkommende myndigheter som berøres av den mistenkte utbredte overtredelsen, skal utpeke én vedkommende 

myndighet som er berørt av den mistenkte utbredte overtredelsen, til å være koordinator. Dersom disse vedkommende 

myndighetene ikke klarer å komme til enighet om denne utpekingen, skal Kommisjonen påta seg rollen som koordinator. 

3. Dersom Kommisjonen har begrunnet mistanke om en utbredt overtredelse med unionsdimensjon, skal den omgående 

underrette vedkommende myndigheter og de sentrale kontaktorganene som berøres av denne påståtte overtredelsen, i henhold 

til artikkel 26. Kommisjonen skal forklare grunnlaget som berettiger et mulig samordnet tiltak, i underretningen. Vedkommende 

myndigheter som berøres av den påståtte utbredte overtredelsen med unionsdimensjon, skal foreta hensiktsmessige 

undersøkelser på grunnlag av opplysninger som er tilgjengelige eller som de lett kan få tilgang til. Vedkommende myndigheter 

som berøres av den påståtte utbredte overtredelsen med unionsdimensjon, skal formidle resultatene av slike undersøkelser til 

andre berørte vedkommende myndigheter, til de sentrale kontaktorganene som berøres av overtredelsen, og til Kommisjonen i 

henhold til artikkel 26 og innen en måned fra datoen for Kommisjonens underretning. Dersom slike undersøkelser viser at en 

utbredt overtredelse med unionsdimensjon kanskje finner sted, skal vedkommende myndigheter som berøres av denne 

overtredelsen, begynne med det samordnede tiltaket og treffe tiltakene fastsatt i artikkel 19 samt, dersom det er hensiktsmessig, 

tiltakene fastsatt i artikkel 20 og 21. 

4. De samordnede tiltakene omhandlet i nr. 3 skal samordnes av Kommisjonen. 

5. En vedkommende myndighet skal delta i det samordnede tiltaket dersom det under gjennomføringen av det samordnede 

tiltaket viser seg at vedkommende myndighet er berørt av den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med 

unionsdimensjon. 

Artikkel 18 

Grunner til å avslå å delta i samordnede tiltak 

1. En vedkommende myndighet kan avslå å delta i et samordnet tiltak av én av følgende grunner: 

a) Strafferettslig etterforskning eller rettergang er allerede igangsatt, en endelig dom er allerede avsagt eller et rettsforlik er 

inngått med hensyn til den samme næringsdrivende for de samme overtredelsene i vedkommende myndighets medlemsstat. 

b) Utøvelsen av den nødvendige håndhevingsmyndigheten er allerede igangsatt før det utstedes et varsel som nevnt i artikkel 

17 nr. 3, eller det er allerede gjort et forvaltningsvedtak med hensyn til den samme næringsdrivende i forbindelse med den 

samme overtredelsen i vedkommende myndighets medlemsstat, med sikte på raskt og effektivt å stanse eller forby den 

utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon. 

c) Dersom det etter en hensiktsmessig undersøkelse viser seg at den faktiske eller potensielle virkningen av den påståtte 

utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon i denne vedkommende myndighets 

medlemsstat er ubetydelig, og det er derfor ikke er nødvendig at vedkommende myndighet vedtar håndhevingstiltak. 

d) Den relevante utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon har ikke funnet sted i denne 

vedkommende myndighets medlemsstat, og det er derfor ikke er nødvendig at vedkommende myndighet vedtar hånd-

hevingstiltak.  
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e) Vedkommende myndighet har godtatt forpliktende tilsagn foreslått av den næringsdrivende som er ansvarlig for den 

utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon, om å stanse overtredelsen i denne 

vedkommende myndighets medlemsstat, og disse forpliktende tilsagnene er oppfylt, og det er derfor ikke nødvendig at 

vedkommende myndighet vedtar håndhevingstiltak. 

2. Dersom en vedkommende myndighet avslår å delta i det samordnede tiltaket, skal den omgående underrette Kommisjonen 

og de andre vedkommende myndighetene og de sentrale kontaktorganene som berøres av den utbredte overtredelsen eller den 

utbredte overtredelsen med unionsdimensjon, om sin beslutning, angi grunnene for beslutningen og framlegge alle nødvendige 

underlagsdokumenter. 

Artikkel 19 

Undersøkelsestiltak i forbindelse med samordnede tiltak 

1. Vedkommende myndigheter som berøres av det samordnede tiltaket, skal sikre at undersøkelser og inspeksjoner gjennom-

føres på en effektiv, formålstjenlig og samordnet måte. De skal etterstrebe å gjennomføre undersøkelser og inspeksjoner 

samtidig og, i den utstrekning nasjonal prosessrett tillater det, anvende midlertidige tiltak. 

2. Ordningen for gjensidig bistand i henhold til kapittel III kan benyttes dersom det er særlig behov for å samle inn 

nødvendig bevismateriale og andre opplysninger fra andre medlemsstater enn de medlemsstatene som berøres av det 

samordnede tiltaket, eller for å sikre at den berørte næringsdrivende ikke omgår håndhevingstiltak. 

3. Dersom det er hensiktsmessig, skal vedkommende myndigheter som berøres av det samordnede tiltaket, framlegge 

resultatet av undersøkelsen og vurderingen av den utbredte overtredelsen, eller eventuelt den utbredte overtredelsen med 

unionsdimensjon, i en felles holdning de har blitt enige om. 

4. Med mindre annet er avtalt mellom vedkommende myndigheter som berøres av det samordnede tiltaket, skal koordi-

natoren formidle den felles holdningen til den næringsdrivende som er ansvarlig for den utbredte overtredelsen eller den 

utbredte overtredelsen med unionsdimensjon. Den næringsdrivende som er ansvarlig for den utbredte overtredelsen eller den 

utbredte overtredelsen med unionsdimensjon, skal gis mulighet til å bli hørt om de spørsmålene som inngår i den felles 

holdningen. 

5. Dersom det er hensiktsmessig, og uten at det berører artikkel 15 eller reglene for fortrolighet og for taushetsplikt og 

forretningshemmeligheter som fastsatt i artikkel 33, skal vedkommende myndigheter som berøres av det samordnede tiltaket, 

beslutte å offentliggjøre den felles holdningen eller deler av den på sine nettsteder, og de kan innhente synspunkter fra 

forbrukerorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre berørte parter. Kommisjonen skal offentliggjøre den felles holdningen 

eller deler av den på sitt nettsted, med samtykke fra de berørte vedkommende myndighetene. 

Artikkel 20 

Forpliktende tilsagn i forbindelse med samordnede tiltak 

1. På grunnlag av en felles holdning vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 3 kan vedkommende myndigheter som berøres av det 

samordnede tiltaket, oppfordre den næringsdrivende som er ansvarlig for den utbredte overtredelsen eller den utbredte 

overtredelsen med unionsdimensjon, til innen en fastsatt frist å foreslå forpliktende tilsagn om å stanse denne overtredelsen. 

Den næringsdrivende kan også på eget initiativ foreslå forpliktende tilsagn om å stanse denne overtredelsen eller gi forpliktende 

tilsagn om avhjelpende tiltak til forbrukere som er berørt av denne overtredelsen. 

2. Dersom det er hensiktsmessig, og uten at det berører reglene for fortrolighet og for taushetsplikt og forretnings-

hemmeligheter som fastsatt i artikkel 33, kan vedkommende myndigheter som berøres av det samordnede tiltaket, 

offentliggjøre de forpliktende tilsagnene som foreslås av den næringsdrivende som er ansvarlig for den utbredte overtredelsen 

eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon, på sine nettsteder eller, dersom det er hensiktsmessig, kan Kommisjonen 

offentliggjøre de forpliktende tilsagnene som foreslås av denne næringsdrivende, på sitt nettsted dersom de berørte 

vedkommende myndighetene anmoder om det. Vedkommende myndigheter og Kommisjonen kan innhente synspunkter fra 

forbrukerorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre berørte parter. 

3. Vedkommende myndigheter som berøres av det samordnede tiltaket, skal vurdere de foreslåtte forpliktende tilsagnene og 

formidle resultatet av vurderingen til den næringsdrivende som er ansvarlig for den utbredte overtredelsen eller den utbredte 

overtredelsen med unionsdimensjon, og eventuelt, dersom forpliktende tilsagn om avhjelpende tiltak har blitt tilbudt av den 

næringsdrivende, skal de underrette forbrukere som hevder at de har lidd skade som følge av denne overtredelsen. Når 

forpliktende tilsagn står i forhold til og er tilstrekkelige for å stanse den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen 

med unionsdimensjon, skal vedkommende myndigheter godta disse forpliktende tilsagnene og fastsette en frist for oppfyllelsen 

av de forpliktende tilsagnene.  



Nr. 7/376 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

4. Vedkommende myndigheter som berøres av det samordnede tiltaket, skal overvåke oppfyllelsen av de forpliktende 

tilsagnene. De skal særlig sikre at den næringsdrivende som er ansvarlig for den utbredte overtredelsen eller den utbredte 

overtredelsen med unionsdimensjon, regelmessig rapporterer til koordinatoren om framdriften i oppfyllelsen av de forpliktende 

tilsagnene. Vedkommende myndigheter som berøres av det samordnede tiltaket, kan, dersom det er hensiktsmessig, innhente 

synspunkter fra forbrukerorganisasjoner og sakkyndige for å kontrollere om de tiltakene som er truffet av den næringsdrivende, 

oppfyller de forpliktende tilsagnene. 

Artikkel 21 

Håndhevingstiltak i forbindelse med samordnede tiltak 

1. Vedkommende myndigheter som berøres av det samordnede tiltaket, skal innenfor sin jurisdiksjon treffe alle nødvendige 

håndhevingstiltak overfor den næringsdrivende som er ansvarlig for den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen 

med unionsdimensjon, for å stanse eller forby denne overtredelsen. 

Dersom det er hensiktsmessig, skal de ilegge sanksjoner, for eksempel bøter eller tvangsmulkter, for den næringsdrivende som 

er ansvarlig for den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon. Vedkommende myndigheter 

kan motta, fra den næringsdrivende og på den næringsdrivendes initiativ, ytterligere forpliktende tilsagn om avhjelpende tiltak 

til fordel for forbrukere som er berørt av den påståtte utbredte overtredelsen eller den påståtte utbredte overtredelsen med 

unionsdimensjon, eller kan eventuelt forsøke å få den næringsdrivende til å forplikte seg til å tilby egnede avhjelpende tiltak til 

forbrukerne som er berørt av denne overtredelsen. 

Håndhevingstiltak er særlig hensiktsmessige når 

a) et umiddelbart håndhevingstiltak er nødvendig for raskt og effektivt å stanse eller forby overtredelsen, 

b) det er usannsynlig at overtredelsen vil opphøre som følge av de forpliktende tilsagnene som er foreslått av den nærings-

drivende som er ansvarlig for overtredelsen, 

c) den næringsdrivende som er ansvarlig for overtredelsen, ikke har foreslått forpliktende tilsagn før utløpet av en frist fastsatt 

av de berørte vedkommende myndighetene, 

d) de forpliktende tilsagnene som er forslått av den næringsdrivende som er ansvarlig for overtredelsen, ikke er tilstrekkelige 

til å sikre at overtredelsen opphører, eller hvis det er relevant, til å gi forbrukere som har lidd skade som følge av 

overtredelsen, avhjelpende tiltak, eller 

e) den næringsdrivende som er ansvarlig for overtredelsen, har unnlatt å oppfylle de forpliktende tilsagnene om å stanse 

overtredelsen, eller hvis det er relevant, å tilby avhjelpende tiltak til forbrukere som har lidd skade som følge av 

overtredelsen, innen fristen nevnt i artikkel 20 nr. 3. 

2. Håndhevingstiltak i henhold til nr. 1 skal treffes på en effektiv, formålstjenlig og samordnet måte for å stanse eller forby 

den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon. Vedkommende myndigheter som berøres av 

det samordnede tiltaket, skal bestrebe seg på å treffe håndhevingstiltak samtidig i de medlemsstatene som berøres av over-

tredelsen. 

Artikkel 22 

Avslutning av de samordnede tiltakene 

1. Det samordnede tiltaket skal avsluttes dersom vedkommende myndigheter som berøres av det samordnede tiltaket, fastslår 

at den utbredte overtredelsen eller den utbredte overtredelsen med unionsdimensjon har opphørt eller har blitt forbudt i alle 

berørte medlemsstater, eller at en slik overtredelse ikke har funnet sted. 

2. Koordinatoren skal omgående underrette Kommisjonen og eventuelt vedkommende myndigheter og de sentrale kontakt-

organene i de medlemsstatene som berøres av det samordnede tiltaket, om avslutningen av det samordnede tiltaket. 

Artikkel 23 

Koordinatorens rolle 

1. Koordinatoren som er utpekt i samsvar med artikkel 17 eller 29, skal særlig 

a) sikre at alle berørte vedkommende myndigheter og Kommisjonen behørig og i rett tid underrettes om framdriften i 

undersøkelsen eller håndhevingstiltaket, alt etter hva som er relevant, og at de underrettes om eventuelle forventede neste 

trinn og de tiltakene som skal vedtas,  
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b) samordne og overvåke de undersøkelsestiltakene som er truffet av de berørte vedkommende myndighetene i samsvar med 

denne forordning, 

c) samordne utarbeidingen og utvekslingen av alle nødvendige dokumenter mellom de berørte vedkommende myndighetene 

og Kommisjonen, 

d) holde kontakt med den næringsdrivende og andre parter som berøres av undersøkelsen eller håndhevingstiltakene, alt etter 

hva som er relevant, med mindre annet er avtalt mellom de berørte vedkommende myndighetene og koordinatoren, 

e) dersom det er relevant, samordne de berørte vedkommende myndighetenes vurdering, samråd og overvåking samt andre 

tiltak som er nødvendige for å behandle og oppfylle forpliktende tilsagn som er foreslått av de berørte næringsdrivende, 

f) dersom det er relevant, samordne håndhevingstiltak som er vedtatt av de berørte vedkommende myndighetene, 

g) samordne anmodninger om gjensidig bistand som er framlagt av de berørte vedkommende myndighetene i henhold til  

kapittel III. 

2. Koordinatoren skal ikke holdes ansvarlig for de berørte vedkommende myndighetenes tiltak eller unnlatelser når de 

anvender den myndighet som er omhandlet i artikkel 9. 

3. Dersom de samordnede tiltakene gjelder utbredte overtredelser eller utbredte overtredelser med unionsdimensjon av de 

unionsrettsaktene som er nevnt i artikkel 2 nr. 10, skal koordinatoren oppfordre Den europeiske banktilsynsmyndighet til å 

opptre som observatør. 

Artikkel 24 

Språkordning 

1. De berørte vedkommende myndighetene skal bli enige om hvilke språk som skal brukes i meldinger og i all annen 

kommunikasjon som omfattes av dette kapittelet og er knyttet til de samordnede tiltakene og kontrollaksjonene. 

2. Dersom enighet ikke kan oppnås mellom de berørte vedkommende myndighetene, skal meldinger og annen 

kommunikasjon sendes på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i den medlemsstaten som sender meldingen 

eller annen kommunikasjon. I så fall skal hver berørt vedkommende myndighet ved behov ha ansvar for å oversette 

meldingene, kommunikasjonen og andre dokumenter som den mottar fra andre vedkommende myndigheter. 

Artikkel 25 

Språkordning for kommunikasjon med næringsdrivende 

I forbindelse med framgangsmåtene fastsatt i dette kapittelet, skal den næringsdrivende ha rett til å kommunisere på det 

offisielle språket eller et av de offisielle språkene som benyttes for offentlige formål i den medlemsstaten der den nærings-

drivende er etablert eller bosatt. 

KAPITTEL V 

UNIONSOMFATTENDE VIRKSOMHET 

Artikkel 26 

Varsler 

1. En vedkommende myndighet skal omgående underrette Kommisjonen, andre vedkommende myndigheter og sentrale 

kontaktorganer om enhver rimelig mistanke om at det på dens territorium finner sted en overtredelse som omfattes av denne 

forordning og kan påvirke forbrukernes interesser i andre medlemsstater. 

2. Kommisjonen skal omgående underrette berørte vedkommende myndigheter og sentrale kontaktorganer om enhver 

rimelig mistanke om at en overtredelse som omfattes av denne forordning, har funnet sted. 

3. Når de underretter, det vil si utsteder et varsel, i henhold til nr. 1 og 2, skal vedkommende myndighet eller Kommisjonen 

gi opplysninger om den mistenkte overtredelsen som omfattes av denne forordning, og særlig, dersom de er tilgjengelige, 

følgende: 

a) En beskrivelse av handlingen eller unnlatelsen som utgjør overtredelsen. 

b) Opplysninger om produktet eller tjenesten som berøres av overtredelsen. 

c) Navnene på de berørte medlemsstatene som er eller kan bli berørt av overtredelsen.  
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d) Identiteten til den eller de næringsdrivende som er ansvarlig for eller mistenkes å være ansvarlig for overtredelsen. 

e) Det rettslige grunnlaget for mulige tiltak, med henvisning til nasjonal rett og de tilsvarende bestemmelsene i unions-

rettsaktene som er oppført i vedlegget. 

f) En beskrivelse av eventuell rettergang, håndhevingstiltak eller andre tiltak som er truffet i forbindelse med overtredelsen, 

og tilhørende datoer, varighet og status. 

g) Identiteten til vedkommende myndigheter som innleder rettergang og treffer andre tiltak. 

4. Når den utsteder et varsel, kan vedkommende myndighet be vedkommende myndigheter og de relevante sentrale 

kontaktorganene i andre medlemsstater og Kommisjonen, eller Kommisjonen kan be vedkommende myndigheter og de 

relevante sentrale kontaktorganene i andre medlemsstater om, på grunnlag av opplysninger som er tilgjengelige for henholdsvis 

de berørte vedkommende myndighetene eller Kommisjonen, eller som disse lett kan få tilgang til, å kontrollere hvorvidt 

lignende mistenkte overtredelser finner sted på disse andre medlemsstatenes territorium, eller hvorvidt eventuelle hånd-

hevingstiltak allerede er truffet i forbindelse med slike overtredelser i disse medlemsstatene. Disse vedkommende 

myndighetene i andre medlemsstater og Kommisjonen skal omgående besvare anmodningen. 

Artikkel 27 

Eksterne varsler 

1. Hver medlemsstat skal, med mindre det ville være uberettiget, gi utpekte organer, europeiske forbrukersentre, forbruker-

organisasjoner og -sammenslutninger og eventuelt bransjeorganisasjoner, som har den nødvendige sakkunnskap, myndighet til 

å utstede et varsel til vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene og Kommisjonen om mistanke om overtredelser 

som omfattes av denne forordning, og til å gi opplysninger de har tilgang til og som er fastsatt i artikkel 26 nr. 3 (heretter kalt 

«eksternt varsel»). Hver medlemsstat skal omgående underrette Kommisjonen om listen over disse enhetene og om eventuelle 

endringer i den. 

2. Kommisjonen skal etter samråd med medlemsstatene gi sammenslutninger som representerer forbrukernes og eventuelt 

næringsdrivendes interesser på unionsplan, myndighet til å utstede et eksternt varsel. 

3. Vedkommende myndigheter skal ikke være forpliktet til å innlede en prosedyre eller treffe andre tiltak som svar på et 

eksternt varsel. Enheter som utsteder eksterne varsler, skal sikre at de framlagte opplysningene er korrekte, ajourførte og 

nøyaktige, og skal omgående rette de framlagte opplysningene eller trekke dem tilbake, alt etter hva som er relevant. 

Artikkel 28 

Utveksling av andre opplysninger som er relevante for å påvise overtredelser 

I det omfang som er nødvendig for å nå målet for denne forordning, skal vedkommende myndigheter, gjennom den elektroniske 

databasen nevnt i artikkel 35, omgående underrette Kommisjonen og vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene 

om ethvert tiltak de har truffet for å håndtere en overtredelse som omfattes av denne forordning, i deres jurisdiksjon, dersom de 

har mistanke om at den aktuelle overtredelsen kan påvirke forbrukernes interesser i andre medlemsstater. 

Artikkel 29 

Kontrollaksjoner 

1. Vedkommende myndigheter kan beslutte å gjennomføre kontrollaksjoner for å kontrollere overholdelsen av, eller påvise 

overtredelser av, unionsrett som beskytter forbrukernes interesser. Med mindre annet er avtalt mellom berørte vedkommende 

myndigheter, skal kontrollaksjoner samordnes av Kommisjonen. 

2. Når de gjennomfører kontrollaksjoner, kan vedkommende myndigheter utøve den undersøkelsesmyndighet som er 

omhandlet i artikkel 9 nr. 3, og eventuell annen myndighet de er gitt i henhold til nasjonal rett. 

3. Vedkommende myndigheter kan oppfordre utpekte organer, Kommisjonens tjenestemenn og andre ledsagende personer 

som er godkjent av Kommisjonen, til å delta i kontrollaksjoner. 

Artikkel 30 

Samordning av annen virksomhet som bidrar til undersøkelse og håndheving 

1. I det omfang som er nødvendig for å nå målet for denne forordning, skal medlemsstatene underrette hverandre og Kommi-

sjonen om sin virksomhet på følgende områder:  
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a) Opplæring av tjenestemenn som er involvert i anvendelsen av denne forordning. 

b) Innsamling, klassifisering og utveksling av opplysninger om forbrukerklager. 

c) Opprettelse av sektorvise nettverk for tjenestemenn. 

d) Utvikling av informasjons- og kommunikasjonsverktøy. 

e) Dersom det er relevant, utvikling av standarder, metoder og retningslinjer for anvendelsen av denne forordning. 

2. I det omfang som er nødvendig for å nå målet for denne forordning, kan medlemsstatene samordne og i fellesskap 

organisere virksomhet på områdene nevnt i nr. 1. 

Artikkel 31 

Utveksling av tjenestemenn mellom vedkommende myndigheter 

1. Vedkommende myndigheter kan delta i utvekslingsordninger for tjenestemenn fra andre medlemsstater for å styrke 

samarbeidet. Vedkommende myndigheter skal treffe de tiltakene som er nødvendige for at tjenestemenn fra andre medlems-

stater skal kunne spille en effektiv rolle i vedkommende myndighets virksomhet. For dette formål skal slike tjenestemenn ha 

tillatelse til å utføre de oppgavene som vedkommende vertsmyndighet tildeler dem i samsvar med lovgivningen i sin 

medlemsstat. 

2. Under utvekslingen skal tjenestemannens sivilrettslige og strafferettslige ansvar behandles på samme måte som for 

vedkommende vertsmyndighets tjenestemenn. Tjenestemenn fra andre medlemsstater skal følge faglige standarder og hensikts-

messige interne atferdsregler hos vedkommende vertsmyndighet. Disse atferdsreglene skal særlig sikre vern av enkeltpersoner 

ved behandling av personopplysninger, at saksbehandlingen er rimelig og rettferdig, og at reglene fastsatt i artikkel 33 om 

fortrolighet og taushetsplikt og forretningshemmeligheter blir overholdt. 

Artikkel 32 

Internasjonalt samarbeid 

1. I det omfang som er nødvendig for å nå målet for denne forordning, skal Unionen samarbeide med tredjestater og med 

vedkommende internasjonale organisasjoner på de områdene som omfattes av denne forordning, for å beskytte forbrukernes 

interesser. Unionen og de berørte tredjestatene kan inngå avtaler som fastsetter nærmere bestemmelser om samarbeidet, 

herunder opprettelsen av ordninger for gjensidig bistand, utveksling av fortrolige opplysninger og programmer for utveksling av 

personale. 

2. Avtaler som inngås mellom Unionen og tredjestater om samarbeid og gjensidig bistand for å beskytte og fremme forbru-

kernes interesser, skal være forenlige med de relevante personvernreglene som gjelder for overføring av personopplysninger til 

tredjestater. 

3. Når en vedkommende myndighet fra en myndighet i en tredjestat mottar opplysninger som kan være relevante for 

vedkommende myndigheter i andre medlemsstater, skal den oversende opplysningene til disse vedkommende myndighetene, i 

den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende bilaterale bistandsavtaler med denne tredjestaten og er i samsvar med unionsrett 

om beskyttelse av enkeltpersoner i forbindelse med behandling av personopplysninger. 

4. Opplysninger som oversendes i henhold til denne forordning, kan av vedkommende myndighet også oversendes til en 

myndighet i en tredjestat i henhold til en bilateral bistandsavtale med denne tredjestaten, forutsatt at det er innhentet samtykke 

fra den vedkommende myndigheten som opprinnelig oversendte opplysningene, og forutsatt at dette er i samsvar med 

unionsretten om beskyttelse av enkeltpersoner i forbindelse med behandling av personopplysninger. 

KAPITTEL VI 

FELLES ORDNINGER 

Artikkel 33 

Bruk og offentliggjøring av opplysninger samt taushetsplikt og forretningshemmeligheter 

1. Opplysninger som er innsamlet av eller oversendt til vedkommende myndigheter og Kommisjonen i forbindelse med 

anvendelsen av denne forordning, skal brukes bare for å sikre overholdelse av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser.  
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2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal behandles som fortrolige og skal brukes og offentliggjøres bare dersom det tas behørig 

hensyn til en fysisk eller juridisk persons forretningsinteresser, herunder forretningshemmeligheter og immaterialrett. 

3. Vedkommende myndigheter kan likevel, etter samråd med vedkommende myndighet som har gitt opplysningene, 

offentliggjøre de opplysningene som er nødvendige 

a) som bevis for overtredelser som omfattes av denne forordning, eller 

b) for å stanse eller forby overtredelser som omfattes av denne forordning. 

Artikkel 34 

Bruk av bevismateriale og undersøkelsesresultater 

Vedkommende myndigheter kan bruke alle oversendte opplysninger, dokumenter, undersøkelsesresultater, erklæringer, bekref-

tede kopier eller etterforskningsresultater som bevismateriale, på lik linje med tilsvarende dokumenter innhentet i deres egen 

medlemsstat, uansett lagringsmedium. 

Artikkel 35 

Elektronisk database 

1. Kommisjonen skal opprette og vedlikeholde en elektronisk database for all kommunikasjon mellom vedkommende 

myndigheter, sentrale kontaktorganer og Kommisjonen i henhold til denne forordning. Alle opplysninger som sendes ved hjelp 

av den elektroniske databasen, skal lagres og behandles i den elektroniske databasen. Databasen skal være direkte tilgjengelig 

for vedkommende myndigheter, sentrale kontaktorganer og Kommisjonen. 

2. Opplysninger fra enheter som utsteder et eksternt varsel i henhold til artikkel 27 nr. 1 eller 2, skal lagres og behandles i 

den elektroniske databasen. Disse enhetene skal imidlertid ikke ha tilgang til denne databasen. 

3. Dersom en vedkommende myndighet, et utpekt organ eller en enhet som utsteder et eksternt varsel i henhold til artikkel 

27 nr. 1 eller 2, fastslår at et varsel om en overtredelse som den eller det har utstedt i henhold til artikkel 26 eller 27, senere har 

vist seg å være ubegrunnet, skal myndigheten, organet eller enheten trekke tilbake dette varselet. Kommisjonen skal omgående 

fjerne de relevante opplysningene fra databasen, og skal underrette partene om grunnene til at de ble fjernet. 

Opplysningene om en overtredelse skal ikke lagres i den elektroniske databasen lenger enn det som er nødvendig for de 

formålene de ble samlet inn og behandlet for, og skal ikke lagres lenger enn fem år etter den dagen da 

a) en anmodet myndighet underretter Kommisjonen, i henhold til artikkel 12 nr. 2, om at en overtredelse innenfor Unionen har 

opphørt, 

b) koordinatoren underretter om at det samordnede tiltaket er avsluttet i henhold til artikkel 22 nr. 1, eller 

c) opplysningene er registrert i databasen i alle andre tilfeller. 

4. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter praktiske og operative bestemmelser om hvordan den 

elektroniske databasen skal fungere. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren 

nevnt i artikkel 38 nr. 2. 

Artikkel 36 

Avkall på tilbakebetaling av utgifter 

1. Medlemsstatene skal gi avkall på alle krav om tilbakebetaling av utgifter som påløper i forbindelse med anvendelsen av 

denne forordning. 

2. Uten hensyn til nr. 1 skal den anmodende myndighetens medlemsstat, når det gjelder anmodninger om håndhevingstiltak i 

henhold til artikkel 12, fortsatt være ansvarlig overfor den anmodede myndighetens medlemsstat for alle kostnader og tap som 

oppstår som en følge av tiltak som en domstol har avvist og funnet ubegrunnede hva angår kjensgjerningene i den aktuelle 

overtredelsen.  
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Artikkel 37 

Prioriteringer for håndhevingen 

1. Innen 17. januar 2020 og deretter hvert annet år skal medlemsstatene utveksle opplysninger, med hverandre og med 

Kommisjonen, om sine prioriteringer for håndhevingen i forbindelse med anvendelsen av denne forordning. 

Disse opplysningene skal omfatte følgende: 

a) Opplysninger om markedstendenser som kan påvirke forbrukernes interesser i den berørte medlemsstaten og i andre 

medlemsstater. 

b) En oversikt over tiltak som er gjennomført i henhold til denne forordning i løpet av de siste to årene, og særlig 

undersøkelses- og håndhevingstiltak i forbindelse med de utbredte overtredelsene. 

c) Statistikk som er utvekslet gjennom varsler som nevnt i artikkel 26. 

d) De foreløpig prioriterte områdene for de neste to årene, for håndheving av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser i 

den berørte medlemsstaten. 

e) De foreslåtte prioriterte områdene for de neste to årene, for håndheving av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser 

på unionsplan. 

2. Uten at det berører artikkel 33, skal Kommisjonen hvert annet år utarbeide en oversikt over opplysningene nevnt i nr. 1 

bokstav a), b) og c), og gjøre den offentlig tilgjengelig. Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet om dette. 

3. I tilfeller der omstendighetene eller markedsvilkårene blir vesentlig endret i løpet av de to årene etter siste framlegging av 

opplysninger om deres prioriteringer for håndhevingen, skal medlemsstatene oppdatere sine prioriteringer for håndhevingen og 

underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om dette. 

4. Kommisjonen skal sammenfatte prioriteringene for håndhevingen som er framlagt av medlemsstatene i henhold til nr. 1 i 

denne artikkel, og skal årlig rapportere til komiteen nevnt i artikkel 38 nr. 1 for å gjøre det lettere å prioritere tiltak i henhold til 

denne forordning. Kommisjonen skal utveksle opplysninger om beste praksis og referansemåling med medlemsstatene, særlig 

med sikte på å utvikle kapasitetsbyggende virksomhet. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 38 

Komité 

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. 

Artikkel 39 

Meldinger 

Medlemsstatene skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til alle internrettslige bestemmelser om spørsmål som 

omfattes av denne forordning, som de vedtar, samt teksten til avtaler de inngår om spørsmål som omfattes av denne forordning, 

unntatt avtaler om enkeltsaker. 

Artikkel 40 

Rapportering 

1. Kommisjonen skal innen 17. januar 2023 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av denne 

forordning. 
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2. Rapporten skal inneholde en vurdering av anvendelsen av denne forordning, herunder en vurdering av hvor effektiv 

håndhevingen av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser i henhold til denne forordning, er, særlig med hensyn til 

vedkommende myndigheters myndighet som omhandlet i artikkel 9, sammen med særlig en undersøkelse av hvordan de 

næringsdrivendes overholdelse av unionsrett som beskytter forbrukernes interesser, har utviklet seg på viktige forbruker-

markeder som berøres av handel over landegrensene. 

Rapporten skal om nødvendig følges av et forslag til regelverk. 

Artikkel 41 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 2006/2004 oppheves med virkning fra 17. januar 2020. 

Artikkel 42 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 17. januar 2020. 

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

Utferdiget i Strasbourg 12. desember 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Direktiver og forordninger nevnt i artikkel 3 nr. 1 

1. Rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige vilkår i forbrukeravtaler (EFT L 95 av 21.4.1993, s. 29). 

2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF av 16. februar 1998 om forbrukarvern ved opplysning av prisar på forbruks-

varer (EFT L 80 av 18.3.1998, s. 27). 

3. Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF av 25. mai 1999 om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier 

(EFT L 171 av 7.7.1999, s. 12). 

4. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunns-

tjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk handel) (EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1). 

5. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for 

legemidler for mennesker (EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67): artikkel 86–100. 

6. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i 

sektoren for elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon) (EFT L 201 

av 31.7.2002, s. 37): artikkel 13. 

7. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/65/EF av 23. september 2002 om fjernsal av finansielle tenester til forbrukarar, 

og om endring av rådsdirektiv 90/619/EØF og av direktiv 97/7/EF og 98/27/EF (EFT L 271 av 9.10.2002, s. 16). 

8. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning 

og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilte eller vesentlig forsinkede flyginger samt om 

oppheving av forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46 av 17.2.2004, s. 1). 

9. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere 

på det indre marked og om endring av rådsdirektiv 84/450/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF, 98/27/EF og 

2002/65/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (EUT  

L 149 av 11.6.2005, s. 22). 

10. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2006 av 5. juli 2006 om rettigheter for funksjonshemmede passasjerer 

og passasjerer med redusert mobilitet på flyreiser (EUT L 204 av 26.7.2006, s. 1). 

11. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame (EUT  

L 376 av 27.12.2006, s. 21): artikkel 1, artikkel 2 bokstav c) og artikkel 4–8. 

12. 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): artikkel 20. 

13. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1371/2007 av 23. oktober 2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og 

forpliktelser (EUT L 315 av 3.12.2007, s.14). 

14. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om oppheving av råds-

direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66). 

15. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i 

Fellesskapet (EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3): artikkel 22, 23 og 24. 
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16. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/122/EF av 14. januar 2009 om forbrukervern med hensyn til visse aspekter ved 

avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte (EUT L 33 av 3.2.2009, s. 10). 

17. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 om samordning av visse bestemmelser om tilbud av 

audiovisuelle medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene (direktivet om audiovisuelle medietjenester) 

(EUT L 95 av 15.4.2010, s. 1): artikkel 9, 10 og 11 og artikkel 19–26. 

18. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om rettar ved passasjerfart med båt på 

sjøen og på innanlandske vassvegar og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 1). 

19. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 181/2011 av 16. februar 2011 om busspassasjerers rettigheter og om 

endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 1). 

20. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter, om endring av rådsdirektiv 

93/13/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF og om oppheving av rådsdirektiv 85/577/EØF og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 64). 

21. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og om 

endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (ATF-direktivet) (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 63): 

artikkel 13. 

22. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og 

om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (NTF-forordningen) (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 1): 

artikkel 14. 

23. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast 

eiendom til boligformål og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT  

L 60 av 28.2.2014, s. 34): artikkel 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, kapittel 10 og vedlegg I og II. 

24. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU av 23. juli 2014 om sammenlignbarhet av kostnader forbundet med 

betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende 

funksjoner (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 214): artikkel 3–18 og artikkel 20 nr. 2. 

25. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2302 av 25. november 2015 om pakkereiser og sammensatte reisearran-

gementer, om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU samt om 

oppheving av rådsdirektiv 90/314/EØF (EUT L 326 av 11.12.2015, s. 1). 

26. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1128 av 14. juni 2017 om portabilitet over landegrensene av 

nettinnholdstjenester i det indre marked (EUT L 168 av 30.6.2017, s. 1). 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2019/61 

av 19. desember 2018 

om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for 

miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for sektoren for offentleg forvalting 

i medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning 

for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising 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), særleg artikkel 46 nr. 1, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av (EF) nr. 1221/2009 er Kommisjonen plikta til å utarbeide sektorvise referansedokument for spesifikke 

økonomiske sektorar. Dokumenta skal innehalde opplysningar om beste miljøstyringspraksis, indikatorar for miljø-

prestasjon og, dersom det er relevant, standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet og klassifiseringsordningar 

som slår fast nivåa for miljøprestasjon. Organisasjonar som er registrerte eller er i ferd med å registrere seg i 

miljøstyrings- og miljørevisjonsordninga som vart innført ved den nemnde forordninga, skal ta omsyn til desse 

dokumenta når dei utarbeider miljøstyringssystemet sitt og vurderer sin eigen miljøprestasjon i miljøfråsegna eller den 

ajourførte miljøfråsegna si, som er utarbeidd i samsvar med vedlegg IV til den nemnde forordninga. 

2) I medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 skal Kommisjonen utarbeide ein arbeidsplan med ei rettleiande liste over 

sektorar som skal reknast for å ha prioritet for vedtakinga av sektorvise og sektorovergripande referansedokument.  

I kommisjonsmeldinga om innføring av ein arbeidsplan med ei rettleiande liste over sektorar som det skal vedtakast 

sektorvise og sektorovergripande referansedokument for i medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig 

deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(2), vart sektoren for 

offentleg forvalting utpeikt som ein prioritert sektor. 

3) Med tanke på mangfaldet av arbeidsoppgåver som dei ulike offentlege forvaltingane utfører i heile Unionen, bør det 

sektorvise referansedokumentet for sektoren for offentleg forvalting leggje vekt på dei viktigaste miljøspørsmåla for 

sektoren. Ut ifrå beste miljøstyringspraksis for sektoren bør dokumentet fastsetje konkrete tiltak for å betre kontordrifta, 

energi- og ressurseffektiviteten, mobiliteten, arealbruken, luftkvaliteten, vassforsyninga og reinsinga av spillvatn, med 

sikte på å fremje ein meir sirkulær økonomi. 

4) For at organisasjonar, miljøkontrollørar og andre skal ha tilstrekkeleg tid til å førebu seg på å innføre det sektorvise 

referansedokumentet for sektoren for offentleg forvalting, bør datoen då denne avgjerda tek til å gjelde, utsetjast med 

120 dagar frå kunngjeringsdatoen i Tidend for Den europeiske unionen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 18.1.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 174/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

(2) TEU C 358 av 8.12.2011, s. 2. 

2020/EØS/7/58 



Nr. 7/386 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

5) Ved utarbeidinga av det sektorvise referansedokumentet som er vedlegg til denne avgjerda, har Kommisjonen rådspurt 

medlemsstatane og andre aktørar i samsvar med forordning (EF) nr. 1221/2009. 

6) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 49 i forordning (EF) nr. 1221/2009. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og 

standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for sektoren for offentleg forvalting i medhald av forordning (EF) 

nr. 1221/2009, er fastsette i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Ho skal nyttast frå 18. mai 2019. 

Utferda i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



30.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 7/387 

 

VEDLEGG 

1. INNLEIING 

Dette sektorvise referansedokumentet byggjer på ein detaljert rapport om vitskaplege og politiske aspekt(1) («Best Practice 

Report») som er utarbeidd av Det felles forskingssenteret til Europakommisjonen (FFS). 

Relevant rettsgrunnlag 

Fellesskapsordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) vart innført i 1993 ved rådsforordning (EØF) nr. 1836/93(2), 

med frivillig deltaking for organisasjonar. Sidan den gongen har det vore gjort to større revisjonar av EMAS: 

— europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001(3), 

— forordning (EF) nr. 1221/2009. 

Eit nytt og viktig element i den siste revisjonen, som tok til å gjelde 11. januar 2010, er artikkel 46 om utarbeiding av sektorvise 

referansedokument. Dei sektorvise referansedokumenta skal innehalde opplysningar om beste miljøstyringspraksis (BEMP), 

sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og, der det er aktuelt, standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet og 

klassifiseringsordningar som slår fast nivåa for miljøprestasjon. 

Korleis dette dokumentet skal forståast og nyttast 

Ordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) er ei ordning for frivillig deltaking for organisasjonar som har plikta seg til 

ei kontinuerleg betring av miljøet. Innanfor denne ramma gjev dette sektorvise referansedokumentet ei sektorspesifikk rettleiing 

for sektoren for offentleg forvalting og inneheld ei rekkje alternativ for betring og beste praksis. 

Dokumentet er utarbeidd av Europakommisjonen, som har innhenta synspunkt frå dei ulike aktørane. Ei teknisk arbeidsgruppe 

som er samansett av sakkunnige og aktørar frå sektoren, har under leiing av FFS drøfta og til slutt vortne samde om beste 

miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet, 

slik det er gjort greie for i dette dokumentet. Særleg vart standardverdiane for referansemåling rekna for å vere representative 

for dei miljøprestasjonsnivåa som er oppnådde av dei organisasjonane som gjer det best innanfor sektoren. 

Føremålet med det sektorvise referansedokumentet er å hjelpe og støtte alle organisasjonar som har som mål å betre 

miljøprestasjonen sin, ved å gje dei idear og inspirasjon i tillegg til praktisk og teknisk rettleiing. 

Dette dokumentet rettar seg først og fremst til organisasjonar som alt er EMAS-registrerte, dernest til organisasjonar som 

vurderer å registrere seg i EMAS seinare, og til sist til alle organisasjonar som ønskjer å lære meir om beste miljø-

styringspraksis for å kunne betre miljøprestasjonen sin. Føremålet med dette dokumentet er difor å gjere det lettare for alle 

organisasjonar i sektoren for offentleg forvalting å kunne samle seg om relevante miljøaspekt, både direkte og indirekte, og å 

finne opplysningar om beste miljøstyringspraksis, om høvelege sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon for å måle sin 

eigen miljøprestasjon og om standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet. 

Korleis EMAS-registrerte organisasjonar bør ta omsyn til sektorvise referansedokument 

I medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 skal EMAS-registrerte organisasjonar ta omsyn til sektorvise referansedokument 

på to ulike nivå: 

1. Når dei utarbeider og gjennomfører miljøstyringsordninga si i lys av miljøgjennomgåingane (artikkel 4 nr. 1 bokstav b)):  

  

(1) Rapporten om vitskaplege og politiske aspekt er offentleg tilgjengeleg på nettstaden til FFS på følgjande adresse: 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/PublicAdminBEMP.pdf. Både konklusjonane om beste miljøstyringspraksis og 

bruksområdet deira, dei særlege sektorspesifikke indikatorane for miljøprestasjon som er utpeikte, og standardverdiane for referansemåling 

av beste kvalitet som inngår i dette sektorvise referansedokumentet, byggjer på dei resultata som det er gjort greie for i rapporten om 

vitskaplege og politiske aspekt. Alle bakgrunnsopplysningar og tekniske detaljar er å finne i rapporten. 

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 1836/93 av 29. juni 1993 om frivillig deltakelse for industriforetak i en miljøstyrings- og miljørevisjonsordning i 

Fellesskapet (TEF L 168 av 10.7.1993, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning 

for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (TEF L 114 av 24.4.2001, s. 1). 
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Organisasjonane bør nytte relevante delar av det sektorvise referansedokumentet både når dei utformar og gjennomgår 

miljømåla og -delmåla sine i samsvar med dei relevante miljøaspekta som dei har identifisert i miljøgjennomgåinga 

og -politikken, og når dei avgjer kva tiltak som skal gjennomførast for å betre miljøprestasjonen sin. 

2. Når dei utarbeider miljøfråsegna si (artikkel 4 nr. 1 bokstav d) og artikkel 4 nr. 4)): 

a) Organisasjonane bør vurdere dei relevante sektorspesifikke indikatorane for miljøprestasjon i det sektorvise 

referansedokumentet når dei vel ut kva indikatorar(4) dei skal nytte i rapporteringa av miljøprestasjonen sin. 

Når organisasjonen skal velje kva indikatorar som skal nyttast i rapporteringa, bør han ta omsyn til kva indikatorar som 

det er gjort framlegg om i det tilsvarande sektorvise referansedokumentet, og til kor relevante dei er når det gjeld 

vesentlege miljøaspekt som han har peikt ut i miljøgjennomgåinga si. Det skal takast omsyn til desse indikatorane berre 

dersom dei er relevante for dei miljøaspekta som er rekna som dei mest vesentlege i miljøgjennomgåinga. 

b) Når organisasjonane rapporterer om miljøprestasjon og andre faktorar som gjeld miljøprestasjon, bør miljøfråsegna 

deira innehalde opplysningar om korleis det er teke omsyn til dei relevante beste miljøstyringspraksisane, og eventuelt 

til standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet dersom slike er tilgjengelege. 

Dei bør gjere greie for korleis ein relevant beste miljøstyringspraksis og relevante standardverdiar for referansemåling 

av beste kvalitet (som viser miljøprestasjonsnivået som dei organisasjonane som gjer det best) er nytta til å identifisere 

tiltak og åtgjerder, og eventuelt til å prioritere med sikte på å betre miljøprestasjonen (ytterlegare). Det er likevel ikkje 

obligatorisk å gjennomføre den beste miljøstyringspraksisen eller å oppfylle krava til referansemåling av beste kvalitet, 

ettersom EMAS er ei frivillig ordning som lèt det vere opp til organisasjonane sjølve å vurdere om standardverdiane for 

referansemåling og gjennomføringa av beste praksis er realistisk med omsyn til kostnader og føremoner. Ei slik 

vurdering er òg naudsynt for offentlege forvaltingar, som ofte er venta å skulle vere gode føredøme. 

Sameleis som med indikatorane for miljøprestasjon bør organisasjonen vurdere om beste miljøstyringspraksis og 

standardverdiane for referansemåling av beste kvalitet er relevante og lét seg gjennomføre i samsvar med dei 

vesentlege miljøaspekta som organisasjonen har peikt ut i miljøgjennomgåinga si, i tillegg til at han bør vurdere 

tekniske og økonomiske aspekt. 

Dei delane av dei sektorvise referansedokumenta (indikatorar, beste miljøstyringspraksis eller standardverdiar for 

referansemåling av beste kvalitet) som ikkje vert rekna som relevante når det gjeld dei vesentlege miljøaspekta som organi-

sasjonen har peikt ut i miljøgjennomgåinga si, bør ikkje rapporterast eller omtalast i miljøfråsegna. 

EMAS-deltaking er ein kontinuerleg prosess. Kvar gong ein organisasjon planlegg å betre miljøprestasjonen sin (og 

gjennomgår miljøprestasjonen sin), skal han søkje på spesifikke emne i det sektorvise referansedokumentet for å kome fram til 

kva problemstillingar som han deretter skal gripe fatt i, i ei stegvis tilnærming. 

EMAS-miljøkontrollørar skal kontrollere om og korleis organisasjonen har teke omsyn til det sektorvise referansedokumentet i 

utarbeidinga av miljøfråsegna si (artikkel 18 nr. 5 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1221/2009). 

Akkrediterte miljøkontrollørar som skal utføre ein revisjon, krev at organisasjonen skal kunne dokumentere korleis dei 

relevante delane i det sektorvise referansedokumentet er valde ut og tekne omsyn til i lys av resultatet av miljøgjennomgåinga. 

Dei skal ikkje kontrollere om det er samsvar med standardverdiane for referansemåling av beste kvalitet, men stadfeste 

dokumentasjonen som viser korleis det sektorvise referansedokumentet er nytta som eit hjelpemiddel til å identifisere 

indikatorar og høvelege frivillige tiltak som organisasjonen kan setje i verk for å betre miljøprestasjonen sin.  

  

(4) I samsvar med del B bokstav e) i vedlegg IV til EMAS-forordninga skal miljøfråsegna innehalde «ei oppsummering av tilgjengelege data 

om miljøprestasjonen til organisasjonen sett i høve til miljømåla og -delmåla hans med omsyn til dei vesentlege miljøverknadene hans. Det 

skal rapporterast om dei grunnleggjande indikatorane og om andre relevante eksisterande indikatorar for miljøprestasjon, slik det er 

fastsett i del C.» I vedlegg IV — del C er det fastsett at «kvar organisasjon skal òg kvart år rapportere om prestasjonen sin når det gjeld 

meir spesifikke miljøaspekt slik han har gjort greie for i miljøfråsegna si, og ta omsyn til dei sektorvise referansedokumenta som er 

nemnde i artikkel 46, dersom slike finst tilgjengelege.» 
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Ettersom deltaking i EMAS og bruk av sektorvise referansedokument er frivillig, bør det ikkje stillast urimelege krav til 

organisasjonane om å leggje fram slik dokumentasjon. Kontrollørane skal framfor alt ikkje kunne krevje ei individuell 

grunngjeving for kvar einskild form for beste praksis, for sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og for standardverdiar 

for referansemåling av beste kvalitet som er nemnde i det sektorvise referansedokumentet, og som organisasjonen ikkje reknar 

for å vere relevante på grunnlag av miljøgjennomgåinga si. Dei kan likevel gjere framlegg om at organisasjonen vurderer andre 

relevante faktorar i framtida som ytterlegare dokumentasjon på at organisasjonen pliktar seg til kontinuerleg å betre 

miljøprestasjonen sin. 

Oppbygginga av det sektorvise referansedokumentet 

Dette dokumentet inneheld fire kapittel. Kapittel 1 inneheld ei innleiing om rettsgrunnlaget for EMAS og gjer greie for korleis 

dokumentet skal nyttast, medan kapittel 2 definerer verkeområdet for dette sektorvise referansedokumentet. Kapittel 3 inneheld 

ei kort framstilling av dei ulike formene for beste miljøstyringspraksis(5) og opplysningar om bruksområdet deira. Dersom det 

kan utformast spesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for ein bestemt 

beste miljøstyringspraksis, er det òg gjeve opplysningar om desse. Det har likevel ikkje vore mogleg å definere standardverdiar 

for referansemåling av beste kvalitet for all slik praksis, anten fordi det innanfor nokre område ikkje finst tilstrekkeleg med 

tilgjengelege data, eller fordi visse vilkår (lokalt klima, lokal økonomi, lokalsamfunn, ansvarsområda til den offentlege 

forvaltinga osv.) varierer såpass mykje at det ikkje gjev meining med ein standardverdi for referansemåling av beste kvalitet. 

Nokre av indikatorane og standardverdiane for referansemåling er relevante for meir enn éin beste miljøstyringspraksis og vert 

difor oppførte fleire gongar. Til sist inneheld kapittel 4 ein omfattande tabell med eit utval av dei mest relevante indikatorane 

for miljøprestasjon, med tilhøyrande forklaringar og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet. 

2. VERKEOMRÅDE 

Dette sektorvise referansedokumentet handlar om miljøprestasjon knytt til verksemd i sektoren for offentleg forvalting. I dette 

dokumentet vert sektoren for offentleg forvalting forstått som organisasjonar som i hovudsak høyrer inn under NACE-

kodeinndelinga (i samsvar med næringsgrupperinga som er fastsett i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1893/2006(6)). 

— NACE-kode 84: Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underlagde offentleg forvalting. 

Organisasjonar som er registrerte under denne NACE-koden, utgjer målgruppa for dette dokumentet. 

I tillegg kan dei formene for beste miljøstyringspraksis som er oppførte i dette sektorvise referansedokumentet, òg vere til 

inspirasjon for andre organisasjonar, til dømes offentleg eigde føretak eller private føretak som yter tenester på vegner av 

offentlege forvaltingar, Desse kan mellom anna høyre inn under følgjande NACE-kodeinndelingar: 

— NACE-kode 2: Skogbruk og tenester knytte til skogbruk, 

— NACE-kode 36: Uttak frå kjelde, reinsing og distribusjon av vatn, 

— NACE-kode 37: Oppsamling og handsaming av avløpsvatn, 

— NACE-kode 38: Innsamling, handsaming, disponering og materialutnytting, 

— NACE-kode 39: Miljørydding, miljøreinsing og liknande verksemd, 

— NACE-kode 41.2: Oppføring av bygningar, 

— NACE-kode 49.3.1: Transport med rutebil og sporveg i by- og forstadsområde.  

  

(5) FFS har offentleggjort ein rapport med ei detaljert utgreiing om dei ulike formene for beste praksis, og med ei praktisk rettleiing om korleis 

dei skal gjennomførast. Rapporten er tilgjengeleg på internett: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/Agriculture-

BEMP.pdf. Organisasjonane vert oppmoda om å lese denne rapporten dersom dei ønskjer å lære meir om nokre av dei formene for beste 

praksis, slik det er gjort greie for i dette sektorvise referansedokumentet. 

(6) 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 (TEU L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 
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Dette sektorvise referansedokumentet tek opp ei rekkje aspekt som er relevante for alle typar offentlege forvaltingar, til dømes 

miljøprestasjonen til kontor, energieffektiviteten til offentlege bygningar og miljøvenlege offentlege innkjøp (dvs. avsnitt 3.1, 

3.2.5, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10 og 3.11). Alle offentlege forvaltingar på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan vert 

oppmoda om å lese desse avsnitta i dokumentet. 

Likevel må ei effektiv miljøstyring for ei offentleg forvalting òg omfatte kjerneverksemda, der dei største miljøføremonene kan 

oppnåast. Dette dokumentet tek sikte på å gjere denne oppgåva lettare for lokale styresmakter og kommunar(7), og legg vekt på 

dei formene for beste praksis som er relevante for deira rolle og for dei tenestene som dei direkte eller indirekte yter til 

innbyggjarane sine (til dømes reinsing av spillvatn, lokal offentleg transport). Lokale styresmakter er ei særleg målgruppe, 

ettersom dei utgjer størstedelen av dei offentlege forvaltingane i EU, og ettersom det er på lokalplanet det finst størst potensial 

for å dele og lære av røynsler med beste praksis. 

Dei viktigaste miljøaspekta, dei tilhøyrande miljøbelastingane og dei tilsvarande relevante avsnitta i dokumentet er oppførte i 

tabellen nedanfor. Dei oppførte miljøaspekta vart valde ut som dei mest relevante innanfor sektoren. Kva miljøaspekt som skal 

handterast av dei einskilde offentlege forvaltingane, bør likevel vurderast i kvart tilfelle. I tabellen nedanfor er det ikkje gjort 

skilnad mellom direkte og indirekte miljøaspekt, fordi verksemd som vert utført internt, og verksemd som vert sett ut til ein 

tenesteytar, varierer frå tilfelle til tilfelle. Dessutan kan mange miljøaspekt reknast som både direkte og indirekte, ettersom dei 

viser direkte til verksemda til den offentlege forvaltinga, men òg til all verksemd som vert utført av innbyggjarar, føretak og 

organisasjonar innanfor territoriet som vert forvalta eller handsama av den offentlege forvaltinga. 

Dei mest relevante miljøaspekta og miljøbelastingane for offentlege forvaltingar, og korleis dei vert handsama i dette 

dokumentet 

Miljøaspekt Viktigaste miljørelaterte belasting 
Relevante avsnitt i det sektorvise 

referansedokumentet 

Kontordrift 

Produksjon av fast avfall 

Vassforbruk 

Energiforbruk og utslepp av klimagassar 

(CO2) 

Utslepp til luft (CO, SO2, NOx, partiklar 

osv.) 

Utarming av ressursar 

Avsnitt 3.1 

Styring av energibruk på det forvalta 

territoriet, og handtering av eigen 

energibruk 

Energiforbruk og utslepp av klimagassar 

(CO2) 
Avsnitt 3.2 

Handtering av mobilitet og/eller offentleg 

transport 

Utslepp til luft (CO, SO2, NOx, partiklar 

osv.) 

Energiforbruk og utslepp av klimagassar 

(CO2) 

Avsnitt 3.3 

  

(7) I dette sektorvise referansedokumentet for EMAS vert «lokale styresmakter» og «kommunar» rekna som synonym og tyder offentlege 

organ som styrer og yter tenester til borgarane på lokalt plan. 
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Miljøaspekt Viktigaste miljørelaterte belasting 
Relevante avsnitt i det sektorvise 

referansedokumentet 

Planlegging av arealbruk og handtering 

av grøne byområde 

Arealbruk 

Tap av biologisk mangfald 

Avsnitt 3.4 og 3.5 

Handtering av kvaliteten på omgjev-

nadsluft og av støy 

Utslepp til luft (CO, SO2, NOx, partiklar 

osv.) 

Generering av støy 

Avsnitt 3.6 og 3.7 

Avfallshandtering Produksjon av fast avfall Avsnitt 3.8 

Forsyning av drikkevatn Vassforbruk Avsnitt 3.9 

Reinsing av spillvatn 

Utslepp til vatn (BOD, COD, mikro-

ureinande stoff osv.) 

Energiforbruk og utslepp av klimagassar 

(CO2) 

Avsnitt 3.10 

Innkjøp av varer og tenester 

Produksjon av fast avfall 

Vassforbruk 

Energiforbruk og utslepp av klimagassar 

(CO2) 

Utslepp til luft (CO, SO2, NOx, partiklar 

osv.) 

Utarming av ressursar 

Avsnitt 3.11 

Fremjing av miljøvenleg åtferd frå 

innbyggjarar og føretak 

Produksjon av fast avfall 

Vassforbruk 

Energiforbruk og utslepp av klimagassar 

(CO2) 

Utslepp til luft (CO, SO2, NOx, partiklar 

osv.) 

Utslepp til vatn (COD, BOD, mikro-

ureinande stoff osv.) 

Utarming av ressursar 

Avsnitt 3.12 

Beste miljøstyringspraksis som det er gjort greie for i kapittel 3, vart identifisert som dei mest relevante teknikkane, 

handlingane og tiltaka som offentlege forvaltingar kan gjennomføre for å betre miljøprestasjonen sin for kvar av dei 

miljøaspekta som er oppførte i tabellen ovanfor. Då dei vart identifiserte, vart det teke omsyn til dei særlege utfordringane og 

utsiktene som offentlege organ har, jamført med private føretak. Dei omfattar mellom anna 

— strengare framgangsmåtar ved tildeling av kontraktar, 

— strengare finansieringsreglar, 

— behov for lengre tid til å gjennomføre avgjerder,  
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— eldre infrastruktur, 

— avgrensa budsjett, 

men òg 

— høve til å godta lengre tilbakebetalingsperiodar, 

— høve til å prioritere val som er meir samfunnsnyttige enn økonomisk lønsame, 

— stabilt personale, 

— høve til stordriftsføremoner ved at ulike offentlege forvaltingar samarbeider på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan. 

Når lokale styresmakter vurderer å gjennomføre nokre av dei formene for beste miljøstyringspraksis som er lagde fram i dette 

dokumentet, må dei ta omsyn til dei særlege utfordringane sine og korleis dei kan dra føremoner av dei vala som er 

tilgjengelege(8). 

3. BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS, INDIKATORAR FOR MILJØPRESTASJON OG STANDARDVERDIAR FOR 

REFERANSEMÅLING AV BESTE KVALITET FOR SEKTOREN FOR OFFENTLEG FORVALTING 

3.1. Beste miljøstyringspraksis for berekraftige kontor 

Dette avsnittet er retta til alle offentlege forvaltingar som har kontorbasert drift. 

3.1.1. Handtering og størst mogleg reduksjon av energibruk 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomføre energistyringa i samsvar med prinsippa «planleggje, utføre, kontrollere, handle» i 

kontor som er eigde eller drivne av den offentlege forvaltinga gjennom 

— hyppig innsamling eller kontinuerleg overvaking av data for energibruk, der data kan samlast inn for kvar bygning, for 

kvart bygningsområde (t.d. vestibyle, kontor, kantine/kafeteria), for kvar type energikjelde (t.d. gass, elektrisitet) og for 

kvar kategori for sluttbruk (t.d. lysgjeving, romoppvarming), 

— dataanalyse, fastsetjing av mål, fastsetjing av standardverdiar for referansemåling og bruk av desse verdiane til å jamføre 

med den faktiske energibruken, 

— utarbeiding av ein strategi og handlingsplan for å betre energiytinga til kontorbygningen (sjå avsnitt 3.2.5, 3.2.7 og 3.2.8). 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for kontorbygningar som er eigde eller forvalta av offentlege forvaltingar. 

Tiltak som vert sette i verk som følgje av gjennomføringa av denne beste miljøstyringspraksisen, kan likevel vere meir avgrensa 

i leigde bygningar.  

  

(8) Dei særlege utfordringane og vala som er knytte til ulike former for beste miljøstyringspraksis, vert handsama anten direkte i dette 

dokumentet eller i den praktiske rettleiinga for korleis beste miljøstyringspraksis kan gjennomførast, som er tilgjengeleg i «Best Practice 

Report», offentleggjord av JRC og tilgjengeleg elektronisk på http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/ 

PublicAdminBEMP.pdf. Organisasjonane vert oppmoda om å lese denne rettleiinga for å få ei betre forståing av dei formene for beste 

praksis, slik det er gjort greie for i dette sektorvise referansedokumentet. 
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i1) Samla årleg energibruk per eining av golvareal(1), uttrykt som endeleg 

energi (kWh/m2/år). 

Dersom det finst tilgjengelege tal, kan dette òg delast inn i 

— romoppvarming (kWh/m2/år) 

— romavkjøling (kWh/m2/år) 

— lysgjeving (kWh/m2/år) 

— annan elektrisitetsbruk (kWh/m2/år) 

i2) Samla årleg energibruk per lønstakar i heiltidsekvivalentar (HTE), uttrykt 

som endeleg energi (kWh/HTE/år). 

Dersom det finst tilgjengelege tal, kan dette òg delast inn i 

— romoppvarming (kWh/HTE/år) 

— romavkjøling (kWh/HTE/år) 

— lysgjeving (kWh/HTE/år) 

— annan elektrisitetsbruk (kWh/HTE/år) 

i3) Samla årleg bruk av primærenergi per golvareal eller per lønstakar i 

heiltidsekvivalentar (HTE) (kWh/m2/år, kWh/HTE/år) 

i4) Samla årlege utslepp av klimagassar per golvareal eller per lønstakar i 

heiltidsekvivalentar (HTE) (kg CO2-ekv./m2/år, kg CO2-ekv./HTE/år) 

— 

(1) Golvområde kan reknast ut ved å ta omsyn til det overflatearealet som kan nyttast i bygningen, til dømes den overflata som vert nytta i 

energiytingssertifikat. 

3.1.2. Handtering og størst mogleg reduksjon av vassbruk 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomføre vassforvaltinga i samsvar med prinsippa «planleggje, utføre, kontrollere, handle» i 

kontor som er eigde eller drivne av den offentlege forvaltinga gjennom 

— hyppig innsamling eller kontinuerleg overvaking av data for vassbruk, der data kan samlast inn for kvar bygning, for kvart 

relevant bygningsområde der det vert nytta vatn (t.d. vestibyle, kontor, kantine/kafeteria) og for kvar kategori for sluttbruk 

(t.d. toalett, kjøken), 

— dataanalyse, fastsetjing av mål, fastsetjing av standardverdiar for referansemåling og bruk av desse verdiane til å jamføre 

med den faktiske vassbruken, 

— utarbeiding av ein strategi og handlingsplan for å redusere vassbruken (t.d. installasjon av effektive kranar, dusjar og 

trykkreduserande ventilar, jamleg vedlikehald av desse og installasjon av system for oppsamling av regnvatn).  
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Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for kontorbygningar som er eigde eller forvalta av offentlege forvaltingar, så 

framt kostnadene til installasjon og vedlikehald av system for overvaking og innsamling av data om vassbruk vert sparte inn 

gjennom den forventa vassinnsparinga som det er mogleg å oppnå. Tiltak som vert sette i verk som følgje av gjennomføringa av 

denne beste miljøstyringspraksisen, kan likevel vere meir avgrensa i leigde bygningar. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard v erd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i5) Samla årleg vassbruk per lønstakar i heiltidsekvivalentar 

(HTE) (m3/HTE/år), eventuelt fordelt på 

— bruk av vatn frå vassleidningsnettet (m3/HTE/år) 

— bruk av oppsamla regnvatn (m3/HTE/år) 

— bruk av attvunne gråvatn (m3/HTE/år) 

i6) Samla årleg vassbruk per innandørs golvområde 

(m3/m2/år), eventuelt fordelt på 

— bruk av vatn frå vassleidningsnettet (m3/m2/år) 

— bruk av oppsamla regnvatn (m3/m2/år) 

— bruk av attvunne gråvatn (m3/m2/år) 

b1) Den samla vassbruken i kontorbygningar er lågare enn 

6,4 m3/lønstakar i heiltidsekvivalentar/år 

3.1.3. Handtering og størst mogleg reduksjon av avfallsproduksjon 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomføre omfattande avfallshandtering i kontor som er eigde eller forvalta av offentlege 

forvaltingar, på grunnlag av  

— førebygging: innføre papirlaus sakshandsaming og papirlause arkiv, sikre at utstyr og forbruksvarer har slitestyrke  

(t.d. gjennom grøne offentlege innkjøp, sjå avsnitt 3.11), leggje til rette for ombruk av kontormøblar og -utstyr (t.d. ved å 

innføre elektroniske oversikter over tilgjengeleg utstyr, møblar og kontormateriell som ikkje lenger er naudsynt, og syte 

for at alle avdelingar og alt personale ser i desse oversiktene før dei kjøper nytt, og tilby fagleg forsvarleg reinsing, 

reparasjon og vedlikehald for å lengje levetida), oppmuntre personalet til å nytte fleirbrukskoppar i staden for 

eingongskoppar av plast, tilby drikkefontener (utan plastkoppar) i staden for plastflasker under møte eller i fellesrom, 

— kjeldesortering: sikre lett tilgang til attvinningsbehaldarar for alle dei vanlegaste avfallstypane og innføring av 

attvinningsstasjonar for alle andre avfallstypar med sikte på å minimere mengda restavfall, kjøpe inn utstyr og 

forbruksvarer som er framstilte av materiale som kan attvinnast,  

— overvaking: utføre jamlege kontrollar av avfallsmengdene som vert produserte, fordelt på avfallstypar (t.d. separat 

innsamla fraksjonar, restavfall, farleg avfall), noko som kan oppnåast gjennom passande strategiar og med deltaking av 

personale frå ulike avdelingar.  
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Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar, og særleg for kontorverksemd. Det særlege tiltaket 

som vert gjennomført (t.d. dei ulike fraksjonane som avfall vert inndelt i), bør spegle att dei særlege tilhøva (t.d. kva 

avfallstypar som vert produserte, lokale attvinningstenester som finst tilgjengelege for visse avfallstypar, lokal lovgjeving og 

kostnader knytte til avfallshandtering). 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i7) Samla årleg produksjon av avfall frå kontor per lønstakar 

i heiltidsekvivalentar (HTE) (kg/HTE/år) 

i8) Samla årleg mengd møblar, utstyr og kontormateriell 

som vert nytta om att (kg/HTE/år, innkjøp som vert 

unngådde/ 

HTE/år, rekna i euro) 

i9) Kontoravfall som er sendt til attvinning, som vektprosent 

av samla avfallsmengd 

i10) Restavfall frå kontor(1), som vektprosent av samla 

avfallsmengd 

b2) Ingenting av avfallet som vert produsert i kontor-

bygningane, vert sendt til deponering 

b3) Den samla avfallsproduksjonen i kontorbygningar er 

lågare enn 200 kg/lønstakar i heiltidsekvivalentar/år 

(1) Restavfall er den avfallsfraksjonen som ikkje vert send til ombruk, materialattvinning, kompostering eller anaerob utrotning. 

3.1.4. Størst mogleg reduksjon av forbruket av kontorpapir og kontormateriell 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— gjennomføre og fremje interne framgangsmåtar (t.d. papirlause framgangsmåtar som elektronisk arbeidsflyt, e-signaturar 

og elektroniske arkiv, ingen utskrifter av møtedokument, ingen utskrifter av nyhendebrev/rapportar, dobbeltsidig utskrift 

som standardval) som hjelper arbeidstakarane og ålmenta med å unngå bruk av kontorpapir (dvs. til kopiering/utskrifter) 

og kontormateriell (t.d. pennar, blyantar, markeringspennar og notatbøker til kontorbruk), slik at etterspurnaden vert 

mindre, 

— nytte grøne offentlege innkjøp (sjå avsnitt 3.11) for å fremje val med lågare miljøverknad, til dømes tunnare kontorpapir, 

produkt og alternativ som varer lenger og kan fyllast opp att, og som har liten miljøverknad eller lågt giftinnhald. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for alle typar offentlege forvaltingar.  
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i11) Talet på ark(1) av kontorpapir som vert nytta dagleg per 

lønstakar i heiltidsekvivalentar (HTE) (papirark/HTE/ 

arbeidsdag) 

i12) Prosentdel av miljøsertifisert kontorpapir som er 

innkjøpt, jamført med den samla mengda innkjøpt 

kontorpapir (%) 

i13) Årleg kostnad til kontormateriell som er innkjøpt per 

lønstakar i heiltidsekvivalentar (HTE) (euro/HTE/år) 

b4) Forbruket av kontorpapir er lågare enn 15 A4-ark/ 

lønstakar i heiltidsekvivalentar/arbeidsdag 

b5) Kontorpapiret som vert nytta, er 100 % resirkulert eller 

sertifisert i samsvar med eit ISO type I-miljømerke(2) 

(t.d. EU-miljømerket) 

(1) Talet på ulike arkstorleikar (t.d. A4, A3) kan reknast om til eit tilsvarande tal på A4-ark (eitt A3-ark vil t.d. svare til to A4-ark). 

(2) Som del av IS 14000-serien av miljøstandardar har Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) utarbeidd ein underserie (ISO 

14020) som berre gjeld miljømerking, og som omfattar tre typar ordningar for miljømerking. I denne samanhengen er eit «type I»-

miljømerke eit merke med fleire kriterium som er utarbeidd av tredjemann. Døme på EU-plan er «EU-miljømerket» eller på nasjonalt eller 

multilateralt plan det tyske miljømerket «Blaue Engel», det austerrikske miljømerket og det nordiske svanemerket. 

3.1.5. Størst mogleg reduksjon av miljøverknaden av pendling og forretningsreiser 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere miljøverknaden av pendling og forretningsreiser mest mogleg ved å 

— trekkje inn personalet og endre åtferda deira i retning av meir berekraftig pendling (t.d. gjennom kampanjar ved bruk av 

digitale verktøy, positive/negative økonomiske stimuleringstiltak, bruk av sosiale spel eller incitament i form av 

påskjøning), 

— utarbeide reiseplanar for personalet i heile organisasjonen som oppmuntrar til bruk av berekraftige transportmiddel til 

pendling og forretningsreiser (t.d. avtaler med lokale leverandørar av offentleg transporttenester om å tilpasse reiserutene 

til pendlarane sine behov, utarbeiding av karbonrekneskap for forretningsreiser), 

— innføre strengare kriterium for berekraft ved innkjøp av transporttenester (t.d. bruk av tog i staden for fly ved korte reiser, 

direktefly eller fleire ulike transportmiddel i staden for flyreiser med mellomlandingar), 

— redusere pendling med bil der det finst offentlege transportmiddel, og oppmuntre til effektiv bilbruk (t.d. fremje 

samkøyring blant kollegaer for å redusere bilkøyring med berre éin person i bilen), 

— tilby lønstakarane fleksible arbeidsmåtar, slik at det samla transportbehovet vert mindre (t.d. innføre fjern- og heimearbeid, 

installere virtuelle møterom). 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for offentlege forvaltingar av alle typar og storleikar. Dei særlege tiltaka som skal 

gjennomførast, vil likevel variere ut ifrå lokale tilhøve, til dømes geografiske omgjevnader og tilgjengelege offentlege 

transportmiddel.  
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i14) Innføring av verktøy for å fremje berekraftig pendling 

(J/N) 

i15) Prosentdel av personalet som pendlar åleine med bil (%) 

i16) Prosentdel av personalet som pendlar til fots, med sykkel 

eller med offentlege transportmiddel minst tre gongar i 

veka (%) 

i17) Årlege samla utslepp av CO2-ekvivalentar frå 

forretningsreiser (tonn CO2-ekv./år) 

i18) Årlege samla utslepp av CO2-ekvivalentar frå 

forretningsreiser per lønstakar i heiltidsekvivalentar 

(HTE) (kg CO2-ekv./HTE/år) 

i19) Innføring av karbonrekneskap for alle forretningsreiser 

(J/N) 

i20) Tilgjengeleg utstyr til videokonferansar for alt personale, 

og overvaking og fremjing av bruken av slikt utstyr (J/N) 

b6) Verktøy for å fremje berekraftig pendling for lønstakarar 

er innførte og fremja 

b7) Karbonrekneskap er innført for alle forretningsreiser 

b8) Utstyr til videokonferansar er tilgjengeleg for alt 

personale, og bruken av utstyret vert overvaka og fremja 

3.1.6. Størst mogleg reduksjon av miljøverknaden av kantiner og kafeteriaer 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— kjøpe inn kantine- eller kafeteriatenester, eller nytte mat og drikke frå eigendrivne kantiner og kafeteriaer, med grunnlag i 

berekraftskrav som til dømes sesongvarer og økologisk mat, sikre at det finst tilgjengelege vegetariske/veganske rettar og 

unngå (der det er mogleg) produkt i eingongsemballasje av plast, velje tenesteytarar som kan tilby tenester utan bruk av 

eingongsartiklar av plast, til dømes koppar, tallerkar og bestikk (sjå òg avsnitt 3.11), 

— gjennomføre haldningskampanjar blant personalet for å fremje val av berekraftig mat, 

— fremje åtferdsendring i kantiner og kafeteriaer gjennom strukturelle val (dvs. ved å endre presentasjonen av ulike rettar for 

å tilby eit visst alternativ som det mest naturlege valet) og prissetjing (dvs. lågare pris for meir berekraftige alternativ), 

— gjennomføre ein strategi for å redusere matsvinn ved å redusere porsjonane, tilby ulike porsjonsstorleikar, planleggje 

menyane nøye osv. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for offentlege forvaltingar av alle typar og storleikar som har eigen kantine eller 

kafeteria.  
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i21) Prosentdel av tilbodet av miljøvenlege matrettar (t.d. sesongvarer, 

økologiske varer) (miljøvenleg mat som prosentdel av det samla 

innkjøpsvolumet) 

i22) Mengda matsvinn som vert produsert per servert måltid (g/måltid) 

i23) Prosentdel av matsvinn som vert sendt til anaerob utrotning (i % av 

den samla mengda matavfall i tonn) 

— 

3.1.7. Størst mogleg reduksjon av miljøverknaden av møte og tilskipingar i organisasjonen 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— innføre ei ordning for berekraftige tilskipingar som kan gjennomførast av den offentlege forvaltinga sjølv, og/eller av 

entreprenørar/leverandørar som har si eiga miljøstyringsordning; leverandørar og hotell kan òg ha si eiga miljøstyrings-

ordning (t.d. EMAS), 

— informere alle aktørar (leverandørar, delegatar og samfunnet elles) og ta kontakt med dei som arbeider med og/eller deltek 

i ei tilskiping, og drøfte kva tiltak som kan gjerast for å redusere miljøverknaden ved å delta i tilskipinga (t.d. nytte rette 

behaldarar til kjeldesortering, velje vatn frå springen og vassflasker som kan nyttast om att, velje berekraftige 

transportmiddel), 

— velje lokale til tilskipinga eller møtet ut ifrå miljøkriterium (t.d. god tilgang til offentlege transportmiddel, bygningar med 

redusert miljøverknad, lokale som har innført ei eiga miljøstyringsordning), 

— velje produkta og tenestene som trengst for å arrangere møte og tilskipingar, ved å gjennomføre grøne offentlege innkjøp 

(sjå avsnitt 3.11) og avgrense bruken av tilleggsmateriale og innhaldet i konferansepakkar (t.d. brosjyrar, USB-pennar, 

namneskilt), 

— kjøpe inn cateringtenester, eller nytte mat og drikke frå eigne cateringtenester, med grunnlag i berekraftskrav som til 

dømes sesongvarer og økologisk mat, sikre at det finst tilgjengelege vegetariske/veganske rettar og unngå (der det er 

mogleg) produkt i eingongsemballasje av plast, velje tenesteytarar som kan tilby tenester utan bruk av eingongsartiklar av 

plast, til dømes tallerkar, koppar og bestikk, og tilby drikkefontener i staden for vassflasker (sjå òg avsnitt 3.1.6 og 3.11). 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for offentlege forvaltingar av alle typar og storleikar som arrangerer møte og 

tilskipingar. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i24) Prosentdel av leverandørar som har ei godkjend ordning for handtering 

av berekraftige tilskipingar (t.d. ISO 20121) eller ei miljøstyrings-

ordning (t.d. EMAS) (%) 

i25) Prosentdel av anbod som gjeld tilskipingar, der kriteria inneheld ei 

tilvising til ei godkjend ordning for handtering av berekraftige tilski-

pingar (t.d. ISO 20121) eller ei miljøstyringsordning (t.d. EMAS) (%) 

— 
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3.2. Beste miljøstyringspraksis for berekraftig energi og klimaendring 

Dette avsnittet er retta til lokale styresmakter, både i eigenskap av å vere forvaltingar og tenesteytarar med ei rekkje former for 

direkte, energibrukande verksemd og i eigenskap av å ha ei rettleiande rolle på forvaltingsområdet sitt. Dei ulike formene for 

beste miljøstyringspraksis i dette avsnittet er inndelte i fire grupper: 

— beste miljøstyringspraksis for politiske tiltak som ei lokal styresmakt kan innføre for å fremje berekraftig energi, både 

internt og på det forvalta territoriet, og for å avgrense og tilpasse seg klimaendringar, 

— beste miljøstyringspraksis for direkte verksemd, for korleis lokale styresmakter kan redusere energibruken og gå over til 

fornybar energi i eigne bygningar og eigen infrastruktur, 

— beste miljøstyringspraksis for kommunane si rolle innanfor regulering og planlegging, 

— beste miljøstyringspraksis for korleis kommunane kan påverke sitt eige territorium, korleis den offentlege sektoren kan 

vere eit føredøme, og korleis lokale styresmakter kan inspirere innbyggjarar og organisasjonar til innsats. 

Strategiar for beste miljøstyringspraksis 

3.2.1. Utarbeiding av ei oversikt over energibruk og utslepp på territoriet til kommunen 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— systematisk samle inn data om energibruk og utslepp frå territoriet til kommunen; ei slik oversikt skal omfatte 

energiforbruk og utslepp i heile området og frå alle sektorar, det vil seie industri, handel/tenesteyting, landbruk, 

byggjeverksemd, bustader og transport, 

— offentleggjere rapportar om data som er samla inn, og nytte dei til å identifisere tiltak for å redusere utslepp av klimagassar 

på territoriet (sjå avsnitt 3.2.2). 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i26) Samla årlege utslepp av karbon på territoriet til kommunen: absolutt 

(t CO2-ekv.) og per innbyggjar (kg CO2-ekv./innbyggjar) 

i27) Årleg energibruk per innbyggjar på territoriet til kommunen, uttrykt 

som endeleg energi (kWh/innbyggjar) 

— 

3.2.2. Innføring og gjennomføring av ein kommunal handlingsplan for energi og klima 

Beste miljøstyringspraksis er å innføre ein kommunal handlingsplan for energi og klima som byggjer på oversikta over 

energibruk og utslepp (sjå avsnitt 3.2.1). Handlingsplanen omfattar vitskaps- og kunnskapsbaserte kortsiktige og langsiktige 

mål som kan nåast ved å gjennomføre ei rekkje definerte tiltak (t.d. redusere energibruken i private bygningar og føretak, 

redusere energibruken i kommunale bygningar og lokale offentlege tenester, betre den offentlege transporten).  
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Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i28) Det er innført ein kommunal handlingsplan for energi og 

klima, medrekna mål og tiltak (J/N) 

i26) Samla årlege utslepp av karbon på territoriet til 

kommunen: absolutt (t CO2-ekv.) og per innbyggjar (kg 

CO2-ekv./innbyggjar) 

i27) Årleg energibruk per innbyggjar på territoriet til 

kommunen, uttrykt som endeleg energi (kWh/ 

innbyggjar) 

b9) Det er innført ein kommunal handlingsplan for energi og 

klima, medrekna mål og tiltak, som byggjer på oversikta 

over energibruk og utslepp 

3.2.3. Innføring og gjennomføring av ein strategi for tilpassing til klimaendringar på territoriet til kommunen 

Beste miljøstyringspraksis er å innføre ein heilskapleg strategi for tilpassing til klimaendringar for territoriet til kommunen som 

gjer det mogleg å verne både det menneskeskapte og det naturlege miljøet mot skadeverknader som følgje av klimaendringar  

(t.d. flaumar, varmebølgjer og tørke). Strategien for tilpassing til klimaendringar kan byggje på andre lokale og regionale 

strategiar for tilpassing, og bør sikre at det er samanheng mellom desse. Strategien må stemme overeins med og takast omsyn til 

ved utarbeidinga av andre relevante retningslinjer og strategiar (t.d. planar for vassdragsforvalting). 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter. Verkeområdet for tilpassingsstrategien bør utarbeidast i 

høve til den spesifikke situasjonen til den offentlege forvaltinga. Tiltaka som strategien omfattar, må svare til dei 

klimaendringane som er venta på kommunen sitt territorium. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i29) Det er innført ein heilskapleg strategi for tilpassing til 

klimaendringar for territoriet til kommunen (J/N) 

i30) Prosentdel av bustader og føretak som er verna som følgje 

av strategien (%) 

b10) Det er innført ein heilskapleg strategi for tilpassing til 

klimaendringar for territoriet til kommunen 

Beste miljøstyringspraksis for direkte verksemd 

3.2.4. Innføring av energieffektive veg- og gatelys 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— gjennomgå systemet for veg- og gatelys, 

— betre lysarmaturane for å unngå oppoverretta og forstyrrande lysgjeving, slik at lysgjevinga vert mest mogleg nyttig, 

— redusere lysgjevingsnivåa til det faktiske behovet (dvs. unngå overdriven lysgjeving),  
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— byte ut lampar med meir energieffektiv teknologi (t.d. LED), og samstundes ta omsyn til levetid, fargeattgjevingsindeks(9) 

og fargetemperaturen til lyset(10), 

— dimme lyset om natta (dvs. setje ned lysstyrken seint om natta), 

— innføre intelligente veg- og gatelys (t.d. nytte sensorar for å auke lysstyrken mellombels når sensoren oppdagar personar i 

nærleiken). 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar som direkte eller indirekte (gjennom eit offentleg eller 

privat føretak) har ansvaret for veg- og gatelys. Dei investeringane som er naudsynte for å gjennomføre dei nemnde tiltaka, kan 

i visse tilfelle avgrense og påverke valet av spesifikke tiltak som skal gjennomførast, men energisparinga vil i stor grad vege 

opp for kostnadene og innebere rimelege nedbetalingsperiodar. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i31) Årleg energibruk til veg- og gatelys per innbyggjar 

(kWh/innbyggjar/år) 

i32) Årleg energibruk til veg- og gatelys per kilometer 

opplyst veg (MWh/km/år) 

b11) Energibruken til veg- og gatelys per kilometer er lågare 

enn 6 MWh/km/år 

3.2.5. Betring av energieffektiviteten til offentlege bygningar 

Beste miljøstyringspraksis er å gjere offentlege bygningar mest mogleg energieffektive og redusere energibruken deira mest 

mogleg. Dette kan oppnåast ved å betre energiytinga og kvaliteten til klimaskjermen til bygningen (vegger, tak og vindauge) og 

gjere han tettare, og ved å installere energieffektivt utstyr og ta energisystema i bruk. 

Både nye og eksisterande offentlege bygningar kan oppnå betre energiyting enn dei minstestandardane som er fastsette i 

nasjonale byggjeforskrifter(11), og kan utformast eller rehabiliterast som ein nesten nullenergibygning før EU innfører krav om 

dette(12). 

Når det skal fastsetjast tiltak for å betre energieffektiviteten til bygningane, skal det takast omsyn ikkje berre til energi-

effektiviteten som skal oppnåast, men òg til dei samla miljøverknadene gjennom heile livssyklusen til bygningane(13). Desse 

kan reduserast til eit minimum mellom anna ved å velje berekraftige byggjematerialar med låg innebygd primærenergi, og 

såleis sikre at det alt i utformingsfasen skal vere enkelt å tilpasse bygningen til framtidig ombruk og enkel rehabilitering (t.d. 

med fleksible etasjeløysingar), og at det skal vere mogleg å demontere bygningen for ombruk og resirkulere byggjematerialar 

og bygningselement.  

  

(9) Fargeattgjevingsindeksen til ei lyspære viser korleis menneskeauget kan skilje mellom fargar ved denne typen lys. Ein høg fargeatt-

gjevingsindeks er naudsynt på område der det er viktig å kjenne att fargar. 

(10) Lyspærer med ein kraftig kvit/kald komponent kan ha skadelege innverknader på det lokale dyrelivet. 

(11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU av 19. mai 2010 om bygningers energiytelse (EUT L 153 av 18.6.2010, s. 13) (direktivet 

om energiytinga til bygningar) krev at medlemsstatane fastset standardar for energiyting for bygningar, noko som må speglast att i dei 

nasjonale byggjeforskriftene. Ved dette direktivet vart det innført eit system for referansemåling som gradvis skal auke ambisjonsnivået til 

desse energieffektivitetskrava og syte for at dei vert reviderte jamleg.  

(12) Direktiv 2010/31/EU krev at alle nye bygningar skal nytte svært lite eller nesten ingen energi («nesten nullenergibygningar») innan 2020, 

eller innan 2018 for bygningar som vert nytta av og er eigde av offentlege styresmakter. 

(13) Europakommisjonen driv for tida eit frivillig rapporteringprosjekt kalla «Level(s)», for måling av den samla prestasjonen til bygningar når 

det gjeld berekrafta deira gjennom heile livssyklusen. Fleire opplysningar er tilgjengelege på: http://ec.europa.eu/environment/eussd/ 

buildings.htm 
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Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar, så framt dei kan setje av økonomiske ressursar til å 

betre energieffektiviteten til offentlege bygningar. Denne beste miljøstyringspraksisen kan vere vanskelegare å gjennomføre for 

leigde eigedommar. I tillegg kan nivået for energiyting som det er mogleg å oppnå i kvart tilfelle, vere påverka av eigenskapane 

til bygningen (t.d. alder).  

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i1) Samla årleg energibruk per eining av golvareal, uttrykt 

som endeleg energi (kWh/m2/år) 

i33) Samla årleg bruk av primærenergi per eining av 

golvareal (kWh/m2/år) 

b12) Nyoppførte bygningar er utforma for ein samla bruk av 

primærenergi (medrekna alle bruksområde) som er 

lågare enn 60 kWh/m2/år 

b13) Eksisterande bygningar som er under rehabilitering, er 

utforma for ein samla bruk av primærenergi (medrekna 

alle bruksområde) som er lågare enn 100 kWh/m2/år 

3.2.6. Betring av energieffektiviteten til sosialbustader 

Beste miljøstyringspraksis er å betre energieffektiviteten til sosialbustader, både for eksisterande bygningar som er under 

rehabilitering, og for nye bygningar, slik det er gjort greie for ovanfor for offentlege bygningar (sjå avsnitt 3.2.5). Beste 

miljøstyringspraksis er å involvere dei som bur i sosialbustadene, i prosessen med å planleggje eller utforme den nye 

bygningen, slik at det kan takast omsyn til deira behov og dei kan gjerast kjende med føremonene ved «nesten nullenergi-

bygningar» og korleis dei kan nyttast. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for offentlege forvaltingar som handsamar sosialbustader. Investeringane som er 

naudsynte, kan vise seg å vere til hinder for gjennomføringa. Dei aktuelle sosiale føremonene (betre velferd, redusert bren-

selsfattigdom) og økonomiske føremonene (energisparing dersom energikostnadene vert betalte frå sentralt hald eller om fleire 

leigebuarar betalar husleiga si dersom dei sjølve må dekkje energikostnadene) vil vege opp for investeringane. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i1) Samla årleg energibruk per eining av golvareal, uttrykt 

som endeleg energi (kWh/m2/år) 

i33) Samla årleg bruk av primærenergi per eining av 

golvareal (kWh/m2/år) 

b12) Nyoppførte bygningar er utforma for ein samla bruk av 

primærenergi (medrekna alle bruksområde) som er 

lågare enn 60 kWh/m2/år 

b13) Eksisterande bygningar som er under rehabilitering, er 

utforma for ein samla bruk av primærenergi (medrekna 

alle bruksområde) som er lågare enn 100 kWh/m2/år 
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3.2.7. Energieffektivitet i offentlege bygningar gjennom avtaler om energiyting 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomføre avtaler om energiyting for offentlege bygningar. Den offentlege forvaltinga 

oppnemner eit energitenesteføretak for å identifisere passande betringar av energieffektiviteten for offentlege bygningar, utvikle 

dei, setje dei i verk, skaffe ein garanti for at eit visst nivå av energisparing vil verte oppnådd, ta ansvar for investeringsrisikoen 

og, i mange tilfelle, ordne med finansiering for å betale prosjekta. Dette gjer det mogleg for dei offentlege forvaltingane å betre 

energieffektiviteten i offentlege bygningar utan at dei treng å skaffe midlar til investeringskostnadene på førehand. 

Det finst to typar avtaler om energiyting: 

— Avtaler om delt innsparing, der energitenesteføretaket og den offentlege forvaltinga deler på kostnadssparinga etter ein 

viss prosentsats og for ei viss tid, som begge er fastsette på førehand. 

— Avtaler om garantert innsparing, der energitenesteføretaket garanterer eit visst nivå av energisparing for den offentlege 

forvaltinga, som då får lågare energikostnader. Den faktiske innsparinga er likevel høgare enn den garanterte innsparinga, 

og differansen tilkjem energitenesteføretaket. 

Brukso mråd e  

Alle offentlege forvaltingar kan nytte avtaler om energiyting for å betre energieffektiviteten i bygningane sine. Dette er særleg 

relevant for offentlege forvaltingar og/eller prosjekt der det elles kan vere vanskeleg å gjere dei naudsynte investeringane på 

grunn av manglande økonomisk evne eller manglande tekniske ressursar og forvaltingsressursar. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i34) Prosentdel av den samla energibruken til den offentlege forvaltinga som 

er omfatta av avtaler om energiyting (%) 

— 

3.2.8. Betring av energiytinga til eksisterande offentlege bygningar gjennom overvaking, energistyring og fremjing av 

åtferdsendring 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— lære opp personalet som har det direkte ansvaret for bygningar og energistyring, i energieffektivitet; opplæringa må 

omfatte både teoretiske og praktiske leksjonar med støtte i passande handbøker og rettleiingar, 

— trekkje inn alt personale i tiltak som påverkar energibruken (t.d. sløkkje lys, stille inn rett romtemperatur), leggje særleg 

vekt på å få med personar som nyt stor respekt og har påverknadskraft (t.d. personar med ansvar for å fremje 

åtferdsendringar), 

— planleggje og gjennomføre endringskampanjar for å styrkje energieffektiviteten i heile den offentlege forvaltinga ved først 

å identifisere målgruppa for kvar kampanje, og deretter å fremje særlege energieffektive tiltak i målgruppa, 

— innføre energisertifikat som viser energiytinga til ein bygning, og vise dei fram på ein godt synleg plass i bygningen eller 

nytte dei som eit hjelpemiddel i samband med spesifikke haldningskampanjar.  
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Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i1) Samla årleg energibruk per eining av golvareal, uttrykt som endeleg energi 

(kWh/m2/år) 

i35) Prosentdel av personalet som medverkar, og som framleis medverkar eitt år 

etter at ein haldningskampanje er lansert (%) 

i36) Talet på timar med miljøspesifikk opplæring som er gjeven per lønstakar i 

heiltidsekvivalentar (HTE) per år (timar/HTE/år) 

— 

3.2.9. Innføring av fjernvarme- og/eller fjernkjølenett 

Beste miljøstyringspraksis er å innføre fjernvarmenett og/eller fjernkjølenett som kan gje offentlege bygningar og/eller hushald 

med høvesvis romoppvarming og varmt vatn eller romavkjøling. Ved å nytte sentrale einingar kan produksjonen av den 

oppvarminga og/eller avkjølinga som vert levert gjennom nettet, finne stad i små varmekraftverk eller i anlegg som produserer 

både varme, kulde og elektrisk kraft. Endå fleire miljøføremoner oppnåast dersom det er mogleg å drive desse systema med 

fornybar biomasse eller ved å nytte geotermisk energi eller spillvarme frå industrianlegg. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter. Dette er særleg relevant for nyleg utbygde område og 

omfattande rehabilitering av offentlege bygningskompleks eller andre offentlege infrastrukturar (t.d. symjebasseng). 

Bruksområdet kan vere noko avgrensa for tynt folkesette område og der behovet for oppvarming og avkjøling varierer. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i37) Årlege CO2-utslepp frå varme- eller kjølesystemet, før og etter innføringa av 

fjernvarme-/fjernkjølenett, som eit absolutt tal eller per eining av golvareal i 

bygningane som vert oppvarma eller avkjølte (t CO2-ekv., kg CO2-ekv./m2) 

— 

3.2.10. Innføring av fornybare energikjelder og små kraftvarmeverk på staden i offentlege bygningar og sosialbustader 

Beste miljøstyringspraksis er å utstyre offentlege bygningar og sosialbustader med teknologi med låge karbonutslepp for å 

oppfylle energibehovet. Slik teknologi kan omfatte anlegg for termisk solenergi for varmeproduksjon, solcellepanel for 

produksjon av elektrisk kraft på staden eller, dersom varmebehovet er stort nok, små kraftvarmeverk som kan produsere både 

varme og elektrisk kraft på ein meir effektiv måte. Små varmekraftverk kan drivast med gass, eller ha ytterlegare miljø-

føremoner dersom dei vert drivne av biomasse der det finst ei lokal kjelde til berekraftig biomasse.  
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Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar. Den lokale tilgangen på fornybare energikjelder og 

midlar til finansiell investering kan likevel gjere det vanskelegare å gjennomføre spesifikke løysingar. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i38) Samla produksjon av fornybar energi per eining av 

golvareal (kWh/m2/år) 

i39) Prosentdel av den samla energibruken som vert dekt ved 

fornybare energikjelder på staden (%) 

i40) Prosentdel av den samla energibruken som vert dekt ved 

produksjon av energi med låge lågkarbonutslepp på 

staden (%) 

i41) Prosentdel av den samla elektrisitetsbruken som vert dekt 

ved produksjon av elektrisk kraft frå fornybare 

energikjelder på staden (%) 

i42) Prosentdel av behovet for varmt vatn som vert dekt ved 

produksjon av fornybar varme på staden (%) 

b14) 100 % av elektrisiteten som vert nytta i ein offentleg 

bygning, vert dekt ved produksjon elektrisk kraft frå 

fornybare energikjelder på staden 

b15) 100 % av behovet for varmt vatn i ein offentleg bygning 

eller sosialbustad, vert dekt ved produksjon av fornybar 

varme på staden 

Beste miljøstyringspraksis for kommunane si rolle innanfor regulering og planlegging 

3.2.11. Innføring av høgare standardar for krav til energieffektivitet og fornybar energi innanfor arealplanlegging for nye 

bygningar og bygningar som er under omfattande rehabilitering, gjennom lokale byggjeforskrifter, byplanlegging og 

byggjeløyve 

Beste miljøstyringspraksis er å innføre ei føresegn i det lokale planleggingssystemet om at det ved nyoppføring og 

rehabilitering av bygningar på kommunen sitt territorium skal nyttast føredømelege energistandardar (dvs. høg energi-

effektivitet og integrering av produksjon av fornybar energi). Lokalt sjølvstyre gjer det mogleg for dei fleste kommunar å velje 

høgare energistandardar og stille høgare krav til fornybar energi enn dei som er fastsette ved nasjonal lovgjeving, og å 

gjennomføre positive endringar på lokalt plan. Krava som vert innførte i det lokale planleggingssystemet, kan oppdaterast 

jamleg i tråd med utviklinga innanfor byggjeindustrien og nye nasjonale mål. 

Beste miljøstyringspraksis er òg å ta omsyn til energiyting og integrering av fornybar energi i byplanlegging og i byggjeløyve 

for å påleggje og/eller oppmuntre organisasjonar og innbyggjarar til å velje berekraftige energiløysingar. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter som tek del i utarbeidinga av lokale byggjeforskrifter 

og/eller i utferding av byggjeløyve. Den nasjonale lovgjevinga kan likevel setje grenser for kva styresmaktene kan krevje.  
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i43) Innføring av forskrifter som fastset strengare standardar for energi-

effektivitet og krav til fornybar energi (J/N) 

i44) Nivå av energiyting som dei lokale byggjeforskriftene krev ( (kWh/m2/år) 

i45) Systematisk vurdering av energiyting til og integrering av fornybar energi 

ved handsaming av byggjeløyve (J/N) 

— 

Beste miljøstyringspraksis for kva påverknad kommunane har på territoriet sitt 

3.2.12. Offentleg sektor som rollemodell 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— vere ambisiøs når det gjeld å overgå dei nasjonale eller internasjonale måla for den lokale styresmakta sin eigen energibruk 

på territoriet sitt, med ei klar forplikting frå kommuneleiinga si side og eit sterkt engasjement frå andre relevante aktørar, 

— vere eit godt førebilete: kommunen kan gjennomføre føredømelege tiltak og oppnå føredømelege nivå av energiyting, både 

for å vise at det er mogleg, og for å fremje berekraftige energiløysingar på den lokale marknaden; kommunen kan òg setje i 

verk føregangsprosjekt for å vise korleis den offentlege styresmakta engasjerer seg for å oppnå berekraftige resultat, 

— kommunisere på ein effektiv måte med ålmenta: den offentlege forvaltinga må vise klart og tydeleg at ho oppfyller 

ambisjonane sine, slik at andre aktørar vert oppmuntra til å gjere det same, 

— støtte innføringa av lokale ordningar som kan stimulere til å finansiere tiltak som kan få innbyggjarane til å redusere 

miljøverknadene sine, 

— medverke til å overvinne institusjonelle hindringar for at berekraftige energiløysingar kan vedtakast. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale offentlege forvaltingar. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i46) Iverksetjing av føregangs- og demonstrasjonsprosjekt (J/N) 

i47) Verkeleggjering av eit ambisiøst nivå for energiyting for alle bygningar 

og all verksemd som den offentlege forvaltinga har ansvaret for (J/N) 

— 

3.2.13. Informasjons- og rådgjevingstenester om energieffektivitet og fornybar energi for borgarar og føretak, og inngåing av 

offentleg-private partnarskap 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— vedta strategiske partnarskap for å trekkje med ein større del av lokalsamfunnet i utarbeidinga og gjennomføringa av 

ordningar for karbonreduksjon, 

— innføre informasjons- og rådgjevingstenester for å hjelpe innbyggjarar og føretak til å redusere energibruken sin,  
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— innføre og delta i offentleg-private energiprosjekt: offentlege forvaltingar kan inngå partnarskap med private organi-

sasjonar som har spesialkunnskap om energieffektivitet og prosjekt innanfor fornybar energi, 

— støtte forsøksprosjekt for låge karbonutslepp: pilotprosjekt kan medverke til å marknadsføre energieffektivitet og 

fornybare energiløysingar med potensial til å kunne kopierast av organisasjonar og borgarar på territoriet deira. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar som arbeider for energieffektivitet og/eller fornybar 

energi for innbyggjarar og føretak. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i48) Den offentlege forvaltinga leverer informasjons- og rådgjevingstenester 

innanfor energieffektivitet og fornybar energi (J/N) 

i49) Den offentlege forvaltinga støttar forsøksprosjekt for låge karbon-

utslepp, til dømes gjennom offentleg-private partnarskap (J/N) 

— 

3.2.14. Termografering av bygningsmiljø på territoriet til kommunen 

Beste miljøstyringspraksis er å nytte termografi til å samle inn data av ulikt omfang og å skaffe visuelle opplysningar om 

varmestråling, for å forstå kvar det bør prioriterast å setje i verk energieffektivitetsløysingar og gjere innbyggjarar og lokale 

organisasjonar medvitne om energieffektiviteten til bygningar. Ei termografisk undersøking av eit større område kan utførast 

ved hjelp av lufttermografi. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for lokale styresmakter. Den termografiske undersøkinga må utførast under særlege 

klimatiske tilhøve (dvs. temperatur, vind), årstider (dvs. vinter) og tid på dagen (dvs. tidleg om morgonen). 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i50) Prosentdel av utbygd område på territoriet til kommunen 

som er omfatta av termografering (%) 

i51) Mogleg energisparing som følgje av analysen av den 

termografiske undersøkinga (kWh/år, euro/år) 

b16) Nyare termografiske data (< 5 år) med høg oppløysing 

(< 50 cm) er tilgjengelege for 100 % av det utbygde 

området på territoriet til kommunen 

3.3. Beste miljøstyringspraksis for mobilitet 

Dette avsnittet er retta til offentlege forvaltingar med ansvar for mobilitet og/eller offentlege transportmiddel på territoriet deira.  
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3.3.1. Vedtaking av ein plan for berekraftig mobilitet i byområde 

Beste miljøstyringspraksis er å vedta ein plan for berekraftig mobilitet i byområde for å sikre ein integrert metode for alle 

transportmåtar, samstundes som det vert teke omsyn til planlegginga for det omliggjande miljøet. Ein slik plan tek sikte på å gje 

betre tryggleik, redusere luft- og støyureining, redusere utslepp og energiforbruk, gjere transporten meir effektiv og kostnads-

effektiv og styrkje tiltrekkingskrafta og kvaliteten til bymiljø og byutforming. I avsnitta nedanfor (3.3.2 til 3.3.9) er det gjort 

greie for tiltak som kan takast med i ein plan for berekraftig mobilitet i byar. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar med ansvar for mobilitet og/eller offentlege 

transportmiddel. Lokale og situasjonsbestemte faktorar kan verke inn på kva særlege tiltak som kan takast med i planen for 

berekraftig mobilitet i byar, og nytteverdien deira. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  
kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i52) Fordeling av reisemåtar (% av reiser som er gjorde med bil, motorsykkel, 

offentleg transportmiddel, sykkel og til fots) 

i53) Tilgjengelege offentlege transportmiddel (tal på innbyggjarar i byområde 

som bur innanfor 300 meter frå ein stoppestad for eit offentleg 

transportmiddel med avgangstid minst kvart 15-20 minutt) (%) 

— 

3.3.2. Fremjing av sykling og gåing gjennom infrastruktur for sykkel, delingsordningar for syklar og tilrettelegging for 

fotgjengarar 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— vedta politiske tiltak og strategiar for å fremje sykling og gåing, som begge må godkjennast som eigne transportmåtar i 

transportplanleggingsdokument og strategiar for byplanlegging, med særlege tiltak for begge desse transportmåtane, 

— innføre ein effektiv infrastruktur for fotgjengarar og syklistar, noko som er naudsynt for å gjere gåing og sykling trygt, 

snøgt og attraktivt, 

— ta i bruk metodeverktøy for å samle inn data om gåing og sykling på ein systematisk måte; ved å følgje utviklinga av gang- 

og sykkeltrafikken og evaluere verknaden av dei tiltaka som er gjennomførte, kan det verte lettare å ta avgjerder om og 

velje korleis berekraftig transport kan fremjast i framtida, 

— utvikle effektive og målretta kommunikasjonsverktøy for å fremje gåing og sykling blant innbyggjarar og pendlarar. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for offentlege forvaltingar med ansvar for mobilitet. Visse lokale og kontekstuelle 

faktorar (t.d. topografi) kan likevel avgrense nytteverdien av dei særlege tiltaka for å støtte og fremje gåing og sykling.  
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i52) Fordeling av reisemåtar (% av reiser som er gjorde med 

bil, motorsykkel, offentleg transportmiddel, sykkel og til 

fots) 

i54) Samla lengd på sykkelinfrastruktur (sykkelfelt, sykkel-

vegar) (km), og jamført med lengda på det samla 

vegnettet for køyretøy (km av sykkelfelt/km vegar) 

i55) Byen har ein målretta, politisk vedteken politikk eller plan 

for å investere i fotgjengar-/sykkelinfrastruktur og målbare 

mål for å auke gåing/sykling (J/N) 

b17) Byen har ei trafikkfordeling for sykling på 20 % eller 

høgare, ELLER byen har auka trafikkfordelinga si for 

sykling med minst 50 % i dei siste fem åra 

b18) Minst 10 % av dei investeringane som byen gjer i 

transportinfrastruktur og -vedlikehald, er øyremerkte til 

sykkelinfrastruktur 

3.3.3. Gjennomføring av ei omfattande bildelingsordning 

Beste miljøstyringspraksis er å støtte og oppmuntre til at det vert skipa ei omfattande bildelingsordning på territoriet til 

kommunen Bildelingstenester vert vanlegvis ikkje drivne av byen der dei er verksame, men kommunen kan likevel innføre 

infrastruktur til støtte for slike tenester og vedta eigna retningslinjer og lovgjeving for å integrere bildeling i bystrukturen og 

med offentlege transportmiddel. Den offentlege forvaltinga kan òg verte forretningskunde hjå den lokale bildelingstenesta, gjere 

ålmenta medvitne om tenesta og fremje henne, og innføre standardar som bildelingsføretak må oppfylle for at dei skal kunne 

dra nytte av støttande infrastruktur i byen (t.d. reserverte køyrefelt, soner med låg trafikk). Byane kan òg velje å subsidiere eit 

bildelingsføretak slik at det kan utvide verksemda eller stimulere til auka vekst. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen er særleg relevant for lokale styresmakter i byområde med minst 200 000 innbyggjarar. 

Lokale styresmakter i område som har færre innbyggjarar, kan nytteverdien av denne miljøstyringspraksisen vere avgrensa på 

grunn av færre kundar i bildelingsordninga, høgare kostnader, eit mindre utvikla offentleg transportnett osv. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i56) Talet på brukarar av ei bildelingsordning per  

10 000 innbyggjarar (tal/10 000 innbyggjarar) 

i57) Talet på registrerte brukarar per køyretøy i bildelings-

ordninga (tal på brukarar/tal på køyretøy) 

i58) Talet på innbyggjarar per tilgjengeleg delebil (tal på 

innbyggjarar/tal på køyretøy) 

i59) Årleg køyrelengd per brukar av ei bildelingsordning 

(km/brukar/år) 

i60) Talet på privateigde bilar som er bytte ut med kvart 

tilgjengeleg køyretøy i ei bildelingsteneste (tal på 

privateigde bilar som er bytte ut/tal på køyretøy i 

bildelingsordninga) 

b19) Minst åtte privateigde bilar er bytte ut per køyretøy i 

bildelingsordninga 

b20) Minst éin delebil er tilgjengeleg per 2 500 innbyggjarar 
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3.3.4. Integrert billettsystem for offentlege transportmiddel 

Beste miljøstyringspraksis er å innføre eit integrert billettsystem i form av ei smart ordning som gjer det mogleg å identifisere 

og ta betalt for reiser med fleire ulike transportmiddel. Dersom den offentlege forvaltinga fungerer som tilbydar av offentlege 

transporttenester (t.d. gjennom eit dotterføretak som er eigd av kommunen), kan ho sjølv innføre eit integrert billettsystem. 

Dersom kommunen set ut offentlege transporttenester til private føretak, kan det stillast krav om eit integrert billettsystem i 

anbodskonkurransen. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar med ansvar for offentleg transport. Når talet på 

brukarar og årlege transaksjonar ligg under ein viss kritisk masse, kan det likevel vere vanskeleg å få dekt dei investeringane 

som det har vore naudsynt å innføre i form av tid og midlar, for å kunne innføre eit smart integrert billettsystem. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i61) Prosentdel av reiser som er betalte med ein integrert 

billett (%) 

i62) Talet på brukarar av offentlege transportmiddel som ville 

ha brukt privat motorvogn dersom det ikkje fanst eit 

integrert billettsystem (standardisert etter det samla talet 

på innbyggjarar i opplandet) 

b21) Minst 75 % av reisene er betalte med ein integrert billett 

3.3.5. Auka utbreiing av elektriske køyretøy i byområde 

Beste miljøstyringspraksis er å kjøpe inn elektriske køyretøy (dvs. elektriske bilar, mopedar og syklar) til den offentlege 

forvaltinga sin eigen køyretøypark. I tillegg kan det innførast ordningar til støtte for innbyggjarar som kjøper elektriske 

køyretøy, ved at noko av budsjettmidlane vert øyremerkte til dette eller ved å inngå avtaler med lokale bankar om reduserte 

rentesatsar. Den offentlege forvaltinga kan òg støtte utbreiinga av elektriske køyretøy ved å tillate at desse får køyre i avgrensa 

trafikkområde eller i reserverte køyrefelt, innføre eller auke talet på offentlege ladepunkt, redusere skattar og avgifter for 

elektriske køyretøy, innføre eller støtte bildelingsordningar for elektriske køyretøy og gjere innbyggjarane kjende med kva 

støttetiltak som finst for elektriske køyretøy. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter, og er særleg relevant i byar (der ein stor del av køyre-

avstandane er korte) og i område som har problem med tett trafikk og luftureining.  
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i63) Prosentdel av elektriske køyretøy (per type, t.d. el-bilar, el-syklar) på 

vegen, jamført med det samla talet på køyretøy (%) 

i64) Prosentdel av elektriske offentlege køyretøy (per type, t.d. el-bilar, el-

syklar) av den samla køyretøyparken (%) 

i65) Talet på offentlege ladepunkt per innbyggjar (tal/innbyggjarar) 

— 

3.3.6. Fremjing av passasjertransport med fleire transportsystem 

Beste miljøstyringspraksis er å utvikle eigna, trygge, snøgge og smidige samband mellom berekraftige transportmåtar. 

Transport med fleire transportsystem knyter saman infrastrukturen og tenestene for offentlege transportmiddel (buss, trikk/ 

bybane og forstadstog), gåing, sykling, sykkeldeling og bildeling Offentlege forvaltingar kan fremje passasjertransport med 

fleire transportsystem ved å samarbeide med ulike offentlege transportføretak og sykkel-/bildelingsføretak. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter, men er særleg relevant for byar som har eit samansett 

transportnett og er store i utstrekning. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i52) Fordeling av reisemåtar (% av reiser som er gjorde med 

bil, motorsykkel, offentleg transportmiddel, sykkel og til 

fots) 

i66) Gjennomsnittleg tal på sykkelparkeringsplassar ved 

haldeplassar for offentlege transportmiddel per gjennom-

snittleg tal på dagleg passasjergjennomstrøyming (tal på 

sykkelparkeringsplassar/tal på passasjerar) 

i67) Prosentdel av brukarar av offentlege transportmiddel 

som kombinerer dette med gåing/sykling, av dei 

brukarane av offentlege transportmiddel som bur 

innanfor ein rimeleg radius (800 m for gåing og 3 km for 

sykling) frå haldeplassar med hyppige avgangar (minst to 

gonger per time i den travlaste perioden morgon og 

kveld) (%) 

i68) Programvare som finst tilgjengeleg for at innbyggjarane 

skal kunne planleggje reisene sine med fleire 

transportmiddel, og der det er lagt inn gang- og sykkel-

avstandar (J/N) 

b22) Bruken av berekraftige transportmåtar i byen (t.d. gåing, 

sykling, buss, trikk, tog) er 60 % eller høgare 
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3.3.7. Innføring av rushtidsdavgift 

Beste miljøstyringspraksis er å innføre ei rushtidsavgift i byområde med tett trafikk. Rushtidsavgifta er eit økonomisk 

verkemiddel (avgift) for å redusere bruken av tett trafikkerte vegar på dei travlaste tidene på dagen. For å kunne lukkast må 

rushtidsavgifta innførast som del av ein pakke med transporttiltak (sjå tidlegare former for beste miljøstyringspraksis i avsnitt 

3.3) som utgjer eit fullgodt alternativ til bruk av bil. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for lokale styresmakter i byområde med tett trafikk og mykje luftureining. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i52) Fordeling av reisemåtar (% av reiser som er gjorde med 

bil, motorsykkel, offentleg transportmiddel, sykkel og til 

fots) 

i69) Prosentdel av redusert innhald av luftureinande stoff 

(partiklar — PM10, ammoniakk og nitrogenoksid) i 

området med rushtidsavgift, jamført med situasjonen før 

rushtidsavgifta vart innført (%) 

i70) Prosentdel av redusert bruk av køyretøy som ikkje har 

unntak frå betaling av rushtidsavgift, jamført med 

situasjonen før rushtidsavgifta vart innført (%) 

i71) Prosentdel av auka gjennomsnittsfart og punktleg 

køyring for offentlege transportmiddel i det tett 

trafikkerte området, jamført med situasjonen før rushtids-

avgifta vart innført (%) 

b23) Konsentrasjonen av luftureinande stoff (partiklar — 

PM10, ammoniakk og nitrogenoksid) er redusert med 

10 % (i gjennomsnitt) i området med rushtidsavgift, 

jamført med situasjonen før rushtidsavgifta vart innført 

b24) Bruken av køyretøy som ikkje har unntak frå betaling av 

rushtidsavgift, er redusert med 20 %, jamført med 

situasjonen før rushtidsavgifta vart innført 

b25) Fart og punktleg køyring for offentlege transportmiddel 

er betra med 5 %, jamført med situasjonen før rushtids-

avgifta vart innført 

3.3.8. Færre gratis parkeringsplassar i byane 

Beste miljøstyringspraksis er å avgrense talet på gratis parkeringsplassar på gatene i byområde, og fjerne minstekrava til 

parkeringsplassar (på gater og i underjordiske garasjar) i nye byggjeprosjekt. I tillegg kan det vedtakast formelle retningslinjer 

for ei stegvis fjerning av krava til parkeringsplassar (på gatene og i underjordiske garasjar) frå eksisterande bygningar. Færre 

gratis parkeringsplassar på gatene kan medverke til å redusere talet på privateigde bilar. Desse tiltaka er mest effektive saman 

med tiltak som inneber meir tilgjengelege, pålitelege og fullgode alternativ til bilbruk, til dømes offentlege transportmiddel, 

sykling og gåing. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter, og er særleg relevant for byar som har tett trafikk og 

mykje luftureining, eller som har eit offentleg transportsystem som ikkje vert utnytta fullt ut.  
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i52) Fordeling av reisemåtar (% av reiser som er gjorde med 

bil, motorsykkel, offentleg transportmiddel, sykkel og til 

fots) 

i72) Prosentdel av parkeringsplassar tilgjengelege i kontortida 

(%) 

i73) Førekomst av minstekrav til parkeringsplassar (på gatene 

og i underjordiske garasjar) for nye byggjeprosjekt (J/N) 

b26) Parkeringsplassane på gatene er mellom 80 % og 90 % 

opptekne i 90 % av kontortida 

b27) Byen har ikkje noko minstekrav til parkeringsplassar (på 

gatene og i underjordiske garasjar) for nye byggje-

prosjekt, og har ein formell politikk om å gradvis fjerne 

eventuelle tidlegare krav til parkering frå eksisterande 

bygningar 

3.3.9. Innføring av senter for logistikktenester 

Beste miljøstyringspraksis er å ta med relevante aktørar på råd, og støtte innføringa av eit senter for logistikktenester på 

territoriet til kommunen. Senteret for logistikktenester kan leggjast nokså nær det geografiske området der det skal drive 

verksemda si, slik at det vert mogleg med samla leveransar i området. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter med ansvar for mobilitet, og er særleg relevant for byar 

som har eit stort volum av varelevering og/eller har tett trafikk og mykje luftureining. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i74) Utslepp av CO2 frå leveringskøyretøy i eit visst tidsrom 

(t.d. per år, per månad) i området der senteret for 

logistikktenester driv verksemda si (kg CO2-ekv./år eller 

kg CO2-ekv./månad) 

i75) Talet på leveringsreiser per dag i tenesteområdet 

(tal/dag) 

b28) 40 % reduksjon av CO2-utslepp frå leveringskøyretøy i 

tenesteområdet, jamført med situasjonen før senteret for 

logistikktenester vart innført 

b29) 75 % reduksjon av talet på leveringsreiser per dag til 

tenesteområdet, jamført med situasjonen før senteret for 

logistikktenester vart innført 

3.4. Beste miljøstyringspraksis for arealbruk 

Dette avsnittet er retta til offentlege forvaltingar med ansvar for arealplanlegging. 

3.4.1. Avgrensing av ukontrollert byutbreiing til grøntområde og jordbruksland 

Beste miljøstyringspraksis er å avgrense og kontrollere byutbreiing gjennom lovgjevingstiltak (t.d. fysisk arealplanlegging, 

restriksjonar på visse typar arealbruk), økonomiske inngrep (t.d. handel med byggjeløyve) og institusjonell endring og 

forvalting (t.d. særlege kontor for byfornying). Tiltak som kan avgrense ukontrollert byutbreiing, er å oppmuntre til bygging på 

areal som alt er utnytta («brownfield land»), redusere innelukka område mellom bygningar, rehabilitere eksisterande bygningar 

som er unytta, og fremje bygging i høgda.  
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Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter med ansvar for arealplanlegging. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i76) Prosentdel av menneskeskapte ugjennomtrengelege overflater (dvs. alle 

typar ugjennomtrengelege utbygde område: bygningar, vegar, alle typar 

areal utan vegetasjon eller vatn) på territoriet til kommunen (km2 

menneskeskapt ugjennomtrengeleg overflate/km2 samla overflate) 

i77) Prosentdel nye utbygde område i eit visst tidsrom (t.d. 1, 5 eller 10 år) av 

det samla utbygde området på territoriet til kommunen ved byrjinga av det 

aktuelle tidsrommet (%) 

— 

3.4.2. Reduksjon av urban varmeøy-effekten 

Beste miljøstyringspraksis er å avgrense urban varmeøy-effekten ved å gjennomføre ein kombinasjon av tiltak, til dømes grøne 

område, grøne tak, bruk av reflekterande materialar, meir effektiv isolasjon av varmerøyr og ombruk av spillvarme for å unngå 

varmetap. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter med ansvar for arealplanlegging i store byområde. Små 

kommunar er mindre påverka av urban varmeøy-effekten. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av  beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i78) Gjennomføring av tiltak for å avgrense urban varmeøy-effekten, til dømes 

grøne område, grøne tak eller bruk av reflekterande materialar (J/N) 

— 

3.4.3. Krav om drenering med låg miljøverknad på ugjennomtrengeleg jord 

Beste miljøstyringspraksis er å krevje dreneringstiltak med låg miljøverknad i nye byggjeprosjekt (medrekna større 

ombyggingar av eksisterande utbygde område) for å hindre og kontrollere flaum, erosjon og ureining av jorda og ureining av 

grunnvatnet. Dreneringstiltak med låg miljøverknad som tek i bruk filosofien om berekraftige avløpssystem (Sustainable 

Drainage Systems – SUDS), vert rekna som beste praksis, ettersom dette systemet byggjer på framifrå prinsipp som 

— tek sikte på å betre kvaliteten på overløpsvatn, redusere overflateavrenning, medverke til biologisk mangfald og skape 

trivselsverdi, 

— prøver så godt som råd å etterlikne den naturlege dreneringa før utbygging, 

— innfører eit integrert forvaltingshierarki for førebygging, kjeldekontroll og områdekontroll.  
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Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter med ansvar for arealplanlegging. Dei særlege tiltaka for å 

betre dreneringa vil variere for kvart anleggsområde. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i79) Det er innført krav om dreneringstiltak med låg miljøverknad for nye 

byggjeprosjekt og for større ombyggingar (J/N) 

— 

3.5. Beste miljøstyringspraksis for grøne byområde 

Dette avsnittet er retta til offentlege forvaltingar med ansvar for forvalting av grøne byområde. 

3.5.1. Innføring og gjennomføring av ein strategi og handlingsplan for lokalt biologisk mangfald 

Beste miljøstyringspraksis er å innføre ein strategi og handlingsplan for biologisk mangfald der måla og føremåla kan definerast 

i dialog med sakkunnige, aktørar og innbyggjarar. Handlingsplanen må innehalde dei tiltaka som skal gjennomførast, 

tidsrammer, tilgjengeleg budsjett, delmål, partnarskap for gjennomføringa og ansvarsområde. Resultata av handlingsplanen kan 

gjerast kjende for og formidlast til innbyggjarar og aktørar for å auke medvitet. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for offentlege forvaltingar med ansvar for forvalting av grøne byområde. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i t e t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i80) Prosentdel av og tal på lokalt heimehøyrande artar (for ulike kategoriar 

artar, t.d. fuglar, sommarfuglar) i byområdet (%) 

i81) Prosentdel av naturlege og delvis naturlege område i byområdet, jamført 

med det samla byområdet (%) 

i82) Grøntområde per innbyggjar (m2/innbyggjar) — der det vert skilt mellom 

byområde, tettstader og landdistrikt 

— 

3.5.2. Skiping av blå-grøne nettverk 

Beste miljøstyringspraksis er å utvikle blå-grøne nettverk(14) ved å attinnføre ein naturorientert vass-syklus og medverke til å 

fremje rekreasjonsområde i byen ved å sameine vassforvalting og grøn infrastruktur. Blå-grøne nettverk kan kombinere og 

verne dei hydrologiske og økologiske verdiane til bylandskapet og samstundes sikre fleksible og tilpassingsdyktige tiltak for å 

handtere eventuell flaum. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle typar lokale styresmakter.  

  

(14) Blå-grøne nettverk er naturlege og delvis naturlege område som omfattar grøne område (og/eller blå dersom og når det gjeld økosystem i 

vatn), og andre fysiske element i landområde (medrekna kystområde) og havområde. 
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og  s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i83) Prosentdel av grøne og blå område i byområdet, jamført med det samla 

byområdet (%) 

— 

3.5.3. Fremjing av grøne tak 

Beste miljøstyringspraksis er å utarbeide eigna politiske retningslinjer som støttar oppbygginga av grøne tak i nye og 

eksisterande bygningar, både offentlege og private. Grøne tak kan òg nyttast som base for fornybare energisystem, til dømes 

solcellepanel (sjå avsnitt 3.2.10, som har fleire opplysningar om produksjon av fornybar energi i offentlege bygningar og 

sosialbustader). Politiske retningslinjer som fremjar utbygginga av grøne tak, kan omfatte økonomiske stimuleringstiltak, 

mindre byråkrati og særlege tekniske støttetiltak for å ta med grøne tak ved nybygging eller rehabilitering av bygningar. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter med ansvar for arealplanlegging. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i84) Prosentdel av overflater som er dekte med grøne tak, jamført med den 

samla overflata i byområdet (m2grønt tak/m2byområde) 

i85) Prosentdel eller tal på bygningar med grøne tak i eit aktuelt byområde (%) 

— 

3.5.4. Tilføring av ny miljøverdi til forlatne grøntområde og utkantområde 

Beste miljøstyringspraksis er å vedta ein plan for å tilbakeføre forlatne grøntområde og utkantområde i territoriet til kommunen 

med sikte på å fjerne ureinande stoff frå jord og vatn, gje dyrelivet eit betre habitat, redusere urban varmeøy-effekten og verne 

mot jorderosjon og flaumar, og samstundes gje dei lokale innbyggjarane tilbod om grøne rekreasjonsområde. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter med ansvar for arealplanlegging. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i86) Vedtaking av ein plan for tilbakeføring og miljøstyring av forlatne 

grøntområde og utkantområde innanfor byområdet (J/N) 

— 

3.6. Beste miljøstyringspraksis for kvaliteten på lokal omgjevnadsluft 

Dette avsnittet er retta til offentlege forvaltingar med ansvar for forvalting av luftkvalitet.  
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3.6.1. Betring av kvaliteten på lokal omgjevnadsluft 

Beste miljøstyringspraksis er å ha ein strukturert plan for å betre luftkvaliteten, med jamleg oppdaterte mål, både på kort og 

lang sikt, som er fastsette på førehand, og som går lengre enn dei måla og grenseverdiane som er fastsette i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2008/50/EF(15) (direktivet om luftkvalitet). Planen må omfatte alle aspekt som gjeld transport (bilbruk, 

fartsgrenser, offentlege transportmiddel osv.), industrianlegg, energiproduksjon, typar oppvarmingsanlegg i bygningar, 

energieffektiviteten til bygningar og arealplanlegging, og må utarbeidast i samarbeid med dei relevante styresmaktene og 

aktørane innanfor kvar sektor. Der det er relevant, kan òg planen gjerast meir effektiv dersom han vert utarbeidd i samordning 

med offentlege styresmakter på høgare nivå og med grannekommunar. Planen om å betre luftkvaliteten kan òg omfatte spreiing 

av informasjon til innbyggjarane om verknadene av luftkvalitet og kor viktig dette er, til dømes ved å fremje bruk av 

berekraftige transportalternativ. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar med ansvar for forvalting av luftkvalitet på området 

deira, og er særleg retta mot spesifikke lokale spørsmål. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i87) Årleg gjennomsnittleg konsentrasjon av PM10 (μg/m3) 

i88) Talet på dagar per år med ein dagleg gjennomsnittleg 

konsentrasjon av PM10 som er høgare enn 50 μg/m3 

(dagar/år) 

i89) Årleg gjennomsnittleg konsentrasjon av PM2,5 (μg/m3) 

i90) Talet på dagar per år med ein dagleg gjennomsnittleg 

konsentrasjon av PM2,5 som er høgare enn 25 μg/m3 

(dagar/år) 

i91) Talet på dagar per år med ein konsentrasjon av ozon (O3) 

som er høgare enn 120 μg/m3, utrekna som ein dagleg 8-

timars gjennomsnittsverdi (dagar/år) 

i92) Årleg gjennomsnittleg konsentrasjon av nitrogendioksid 

(NO2) (μg/m3) 

i93) Talet på dagar per år med ein konsentrasjon av NO2 som 

er høgare enn 200 μg/m3 (dagar/år) 

b30) Resultata for alle indikatorane som er definerte i denne 

beste miljøstyringspraksisen, skal oppfylle krava i 

Verdshelseorganisasjonen sine retningslinjer for 

luftkvalitet 

3.7. Beste miljøstyringspraksis for støyureining 

Dette avsnittet er retta til offentlege forvaltingar med ansvar for handtering av støyureining. 

3.7.1. Overvaking, kartlegging og reduksjon av støyureining 

Beste miljøstyringspraksis er å kartleggje støy på territoriet til kommunen og å opplyse ålmenta om verknadene av støyureining 

og om resultata av kartlegging gjennom ein effektiv informasjonskampanje. Ut ifrå resultata frå kartlegginga av støy må dei 

lokale styresmaktene utarbeide handlingsplanar for å redusere lokale støynivå og halde ved lag den lokale lydmiljøkvaliteten i 

område der han er god.  

  

(15) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF av 21. mai 2008 om kvaliteten på omgivelsesluft og renere luft for Europa (TEU L 152 av 

11.6.2008, s. 1). 
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Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar med ansvar for å handtere støyureining. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i94) Prosentdel av støynivåmålingar som overstig dei lokale grenseverdiane, 

jamført med det samla talet på målingar (%) 

i95) Innbyggjarar som er utsette for støynivå som overstig dei lokale 

grenseverdiane, jamført med det samla folketalet (%) 

i96) Innbyggjarar som er utsette for støynivå om natta som påverkar helsa i 

samsvar med grenseverdiane til Verdshelseorganisasjonen, jamført med 

det samla folketalet (%) 

— 

3.8. Beste miljøstyringspraksis for avfallshandtering 

Dette avsnittet er retta til offentlege forvaltingar med ansvar for å handtere avfall. 

3.8.1. Omsynet til det sektorvise EMAS-referansedokumentet for avfallshandteringssektoren 

Beste miljøstyringspraksis er å ta omsyn til beste miljøstyringspraksis som er identifisert og lagt fram i det sektorvise EMAS-

referansedokumentet for avfallshandteringssektoren(16), og å rapportere om dei indikatorane som er fastsette i dette dokumentet. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar med ansvar for avfallshandtering. 

3.9. Beste miljøstyringspraksis for vassforsyning 

Dette avsnittet er retta til offentlege forvaltingar med ansvar for forsyninga av drikkevatn på territoriet sitt. 

3.9.1. Innføring av vassmåling hjå alle hushald/sluttbrukarar 

Beste miljøstyringspraksis er å installere vassmålarar for kvar bustadeining og alle andre sluttbrukarar (industrianlegg, 

forretningsbygg, offentlege bygningar osv.), slik at alle rekningar for vassforbruk kan byggje på det faktiske forbruket. Særleg 

ved å nytte smarte vassmålarar er det mogleg å fjernovervake vassbruken under den faktiske brukstida, å analysere forbruks-

mønsteret til ulike kundar eller å identifisere veikskapar i vassdistribusjonsnetta. Fakturering av det faktiske vassforbruket og 

tidleg identifisering av unormal vassbruk (t.d. lekkasjar) kan gje store innsparingar når det gjeld bruken av vatn.  

  

(16) Det sektorvise EMAS-referansedokumentet for avfallshandteringssektoren er no under utarbeiding. Dei førebels resultata er å finne på 

følgjande nettstad, der òg det endelege dokumentet vil vere tilgjengeleg straks det er vedteke: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/ 

emas/waste_mgmt.html. 
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Brukso mråd e  

Teknikken kan nyttast i alle eksisterande vassforsyningsnett. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i97) Utbreiingsgrad for vassmålarar (% av forbrukarar, % av 

vassforbruk som vert målt) 

i98) Prosentdel av smarte målarar, jamført med det samla 

talet på målarar som er i bruk (%) 

i99) Reduksjon i vassbruken til sluttbrukarane etter 

installasjon av vassmålarar og/eller smarte målarar 

(l/brukar) 

b31) Utbreiingsgraden for vassmålarar på hushalds- eller 

sluttbrukarnivå er på minst 99 % 

b32) I område med knapp tilgang på vatn(1) (iallfall i delar av 

året) er det installert smarte vassmålarar på hushalds-

/sluttbrukarnivå 

b33) Alle nye bygningar er utstyrte med vassmålarar (smarte 

målarar i område med knapp tilgang på vatn) 

(1) Område med knapp tilgang på vatn er område der vassressursane ikkje er tilstrekkelege til å oppfylle langsiktige gjennomsnittskrav. Fleire 

opplysningar er tilgjengelege på: http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/about.htm. 

3.9.2. Størst mogleg reduksjon av vasslekkasjar frå vassdistribusjonssystemet 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— gjennomføre ei detaljert regulering av vassbalansen til vassdistribusjonssystemet, og styre vasstrykket for å unngå høge 

nivå, 

— analysere vassdistribusjonsnettet og dele det inn i passande måledistrikt for å oppdage vasslekkasjar ved bruk av manuelle 

eller automatiske akustiske vasslekkasjedetektorar, 

— reagere snøgt og på ein eigna måte for å handtere feil og lekkasjar som vert påviste i nettet, 

— opprette ein database med geografiske referansedata for alle tekniske installasjonar, alderen til røyrleidningar, typen 

røyrleidningar, hydrauliske data, tidlegare inngrep osv. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for nye og eksisterande vassdistribusjonsnett. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i100) Prosentdel av vasstap, jamført med inngangsvolumet til 

systemet (%) 

i101) Indeks for lekkasjar frå infrastrukturen (Infrastructure 

Leakage Index – ILI): utrekna som noverande årlege 

faktiske tap (current annual real losses – CARL)/ 

uunngåelege årlege faktiske tap (unavoidable annual 

real losses – UARL)(1) 

b34) Indeksen for lekkasjar frå infrastrukturen er lågare enn 

1,5 

(1) Dei noverande årlege faktiske tapa (CARL) representerer den vassmengda som faktisk går tapt frå distribusjonsnettet (dvs. som ikkje vert 

levert til sluttbrukarane). Dei uunngåelege årlege faktiske tapa (UARL) tek omsyn til at det alltid vil vere ein viss lekkasje i eit 

vassdistribusjonsnett. UARL vert utrekna på grunnlag av faktorar som lengda på nettet, talet på tilslutningspunkt og vasstrykket under drift 

av nettet. 
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3.10. Beste miljøstyringspraksis for reinsing av spillvatn 

Dette avsnittet er retta til offentlege forvaltingar med ansvar for reinsing av spillvatn og for avløpssystem i byområde. 

3.10.1. Energieffektiv handsaming av spillvatn som sikrar at vilkåra for full nitrifikasjon vert oppnådde 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— ha installert kapasitet til å handsame minst dobbelt så stor førekomst av spillvatn som det som er vanleg i tørt vêr (i tilfelle 

regn eller snøsmelting), 

— handsame spillvatn ved nitrifikasjon (eit høve mellom næringsmiddel og mikroorganismar på < 0,15 kg BOD5/kg 

MLSS(17) per døgn), og utføre denitrifikasjon og fjerning av fosfor, 

— fjerne suspenderte faste stoff ved sandfiltrering (eller ved nedsenka membranar) dersom vassresipienten er følsam, 

— gjennomføre annan tertiærhandsaming for å redusere innhaldet av mikroureinande stoff (sjå avsnitt 3.10.2), 

— kontinuerleg overvake organiske sambindingar (samla organisk karbon), ammoniakk, nitrat og fosfor dersom reinsean-

legget har ein kapasitet på over 100 000 personekvivalentar (pe)(18) eller ei tilstrøyming av BOD5 på over 6 000 kg per 

døgn, 

— stabilisere primærslam og overskotsslam i anaerobe utrotningstankar (sjå avsnitt 3.10.3), 

— tørke det anaerobisk stabiliserte slammet og sende det til forbrenning (sjå avsnitt 3.10.4), 

— innføre energieffektiv teknologi, til dømes energieffektive system for diffusorlufting med små bobler i den biologiske 

fasen, og energieffektive pumper og skrueløftarar. 

Brukso mråd e  

Denne teknikken kan nyttast på offentlege forvaltingar med ansvar for reinsing av spillvatn i byområde, både i nye og 

eksisterande reinseanlegg. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i102) Konsentrasjonar i utslepp av det endelege spillvatnet, 

eller verknadsgrader for reinsing av COD, BOD5, 

ammoniakk, totalnitrogen og totalfosfor (mg/l, %) 

i103) Elektrisitetsbruk i reinseanlegget per masse med fjerna 

BOD5 (kWh/kg av fjerna BOD5) 

i104) Elektrisitetsbruk i reinseanlegget per handsama volum 

(kWh/m3 av handsama spillvatn) 

i105) Årleg elektrisitetsbruk i reinseanlegget per persone-

kvivalent (kWH/personekvivalentar/år) 

b35) Den oppnådde verknadsgraden for reinsing er: minst 

98 % for BOD5, minst 90 % for COD, minst 90 % for 

ammoniakk, minst 80 % for organiske sambindingar av 

totalnitrogen og minst 90 % for totalfosfor 

b36) Elektrisitetsbruken til reinseanlegget er 

— mindre enn 18 kWh/personekvivalentar/år for store 

kommunale reinseanlegg (med ein storleik på over 

10 000 personekvivalentar) 

— mindre enn 25 kWh/personekvivalentar/år for små 

kommunale reinseanlegg (med ein storleik på under 

10 000 personekvivalentar) 

  

  

(17) Følgjande forkortingar vert nytta i teksten om beste miljøstyringspraksis: BOD5: biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn, MLSS: 

suspenderte faste stoff (biomasse i anlegget for aktivert slam), COD: kjemisk oksygenforbruk. 

(18) Termen «personekvivalent», eller «pe», er nytta i rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder (TEF 

L 135 av 30.5.1991, s. 40), og omfattar den organiske ureininga frå innbyggjarane i ein storby, mindre by eller tettstad og frå andre kjelder, 

til dømes tilreisande personar og landbruksbasert næringsmiddelindustri. 
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3.10.2. Størst mogleg reduksjon av utslepp av spillvatn, med særleg vekt på mikroureinande stoff 

Beste miljøstyringspraksis er å fjerne flest mogleg mikroureinande stoff ved å gjennomføre tertiærhandsaming, til dømes 

adsorpsjon på pulverisert aktivt karbon (PAC) eller oksidering med klorfrie oksidasjonsmiddel (særleg ozon). 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar med ansvar for reinsing av spillvatn, både i nye og 

eksisterande kommunale reinseanlegg; for eksisterande anlegg kan det likevel vere problem med plass, noko som kan løysast 

ved å tilpasse utforminga av utstyret. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andar d verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i106) Fjerningsgrad for mikroureinande stoff i adsorpsjons- 

eller ozoneringsfasen, uttrykt som COD eller DOC(1) 

(%) 

i107) Prosentdel av årleg mengd av spillvatn som gjennomgår 

tertiærhandsaming for å fjerne mikroureinande stoff 

(%) 

b37) Den gjennomsnittlege fjerningsgraden for mikro-

ureinande stoff er høgare enn 80 % 

b38) Mikroureinande stoff vert fjerna frå minst 90 % av den 

årlege mengda spillvatn 

(1) DOC: oppløyst organisk karbon. 

3.10.3. Anaerob utrotning av slam og optimal energiutnytting 

Beste miljøstyringspraksis er å stabilisere primærslam og overskotsslam i anaerobe utrotningstankar og nytte den biogassen 

som vert danna, ved hjelp av effektive pumper og skrueløftarar, til effektiv produksjon av elektrisk kraft på staden og til tørking 

av slam. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar med ansvar for reinsing av spillvatn, i store nye og 

eksisterande reinseanlegg med ein kapasitet på over 100 000 personekvivalentar eller ei dagleg tilstrøyming av BOD5 på over  

6 000 kg. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  
kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i108) Prosentdel av reinseanlegget sitt årlege 

behov for elektrisitet og varme som er 

dekt ved eigenprodusert elektrisk kraft 

og varme frå biogass (%) 

i109) Elektrisitetseffektiviteten til den biogass-

drivne generatoren (%) 

i110) Spesifikk biogassproduksjon (Nℓ(1)/kg 

organisk tørrstoff) 

b39) Eigenprodusert elektrisk kraft og varme frå biogass dekkjer 100 % av 

energibruken til kommunale reinseanlegg med ein storleik på over  

100 000 personekvivalentar for anlegg utan varmetørking av slam på 

staden, og 50 % for anlegg med varmetørking av slam på staden 

(1) Nℓ: normal liter, dvs. gassmengd målt ved standardtilhøve (trykk: 1,01325 bar, temperatur: 0 oC). 
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3.10.4. Tørking og forbrenning av slam 

Beste miljøstyringspraksis er å avvatne det anaerobisk stabiliserte slammet på ein effektiv mekanisk måte, til dømes ved hjelp 

av kammerfilterpresser, og deretter oksidere slammet fullstendig i eit slamforbrenningsanlegg (slik det er gjort greie for i 

referansedokumenta for beste tilgjengelege teknikkar(19) i samsvar med direktivet om industriutslepp(20)). Fosforet som finst i 

oska frå forbrenninga, kan attvinnast. 

Brukso mråd e  

Teknikken kan nyttast av offentlege forvaltingar med ansvar for reinsing av spillvatn i byområde, både i nye og eksisterande 

reinseanlegg. Når det gjeld små anlegg, kan det mekanisk avvatna slammet sendast til eit eige sentralt slamforbrenningsanlegg i 

staden for å verte forbrent på staden. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i111) Prosentdel av monoforbrent kloakkslam som er produsert i eit 

slamforbrenningsanlegg (%) 

i112) Prosentdel av fosfor i oska frå forbrenningsanlegget som vert 

attvunne frå reinseanlegget (%) 

— 

3.10.5. Fremjing av bruk av resirkulert vatn frå reinsing av spillvatn 

Beste miljøstyringspraksis er å nytte resirkulert vatn frå reinsing av spillvatn. Dette kan til dømes nyttast til 

— vatning, medrekna annan bruk enn i landbruket, til dømes parkar, 

— annan bruk enn til drikkevatn i byområde, til dømes reingjering av gater, framstilling av snø til nærliggjande skianlegg, 

spyling av toalett i offentlege bygningar, springvatn på offentlege stader, 

— industribruk, til dømes avkjøling,  

— oppfylling av grunnvatn. 

Lokale offentlege forvaltingar kan syte for at det kan nyttast resirkulert vatn frå andre spesifikke bruksområde ved å utstyre 

reinseanlegga med passande og naudsynte system for tertiær handsaming og desinfeksjonshandsaming. I denne prosessen må 

lokale offentlege forvaltingar samarbeide med aktuelle aktørar (t.d. lokale bønder, landbrukskooperativ) som kan vere 

interesserte i å nytte seg av det resirkulerte vatnet.  

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar med ansvar for reinsing av spillvatn. Resirkulering av 

vatn er særleg relevant i område med knapp tilgang på vatn, der det kan redusere innverknaden på vassressursane og der 

tilleggsinvesteringane og driftskostnadene er økonomisk overkommelege.  

  

(19) Referansedokumenta for dei beste tilgjengelege teknikkane (BAT) i samsvar med direktivet om industriutslepp er tilgjengelege på: 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. 

(20) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (TEU L 334 av 17.12.2010, s. 17). 
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i113) Mengda resirkulert vatn som vert produsert frå reinsing av spillvatn i 

ein viss periode (m3/år, m3/time) 

i114) Prosentdel av resirkulert vatn, jamført med den samla mengda 

handsama spillvatn (%) 

— 

3.10.6. Oppsamling og handsaming av overløp frå kombinerte kloakksystem og regnvassoverløp frå separate kloakksystem 

Når det gjeld kombinerte kloakksystem(21), er beste miljøstyringspraksis å handsame overløp frå oppsamlingstankane med hjelp 

av finmaska filter (4-6 mm) og sedimenttankar, og, avhengig av vasskvaliteten til det oppsamla vatnet, med jordopp-

samlingsfilter eller andre metodar med ein liknande fjerningsgrad for faste stoff, COD, tungmetall og organiske ureinande stoff. 

Når det gjeld separate kloakksystem, er beste miljøstyringspraksis å handsame regnvassoverløp etter kor ureina vatnet er, og 

berre sleppe ut vatn som er heilt reint eller berre litt ureina. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter med ansvar for reinsing av spillvatn og for avløpssystem i 

byområde. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i115) For kombinerte kloakksystem: mengda ureinande stoff (samla 

suspenderte faste stoff, COD og tungmetall) som vert sleppt ut til 

vassførekomstar etter reinsing, jamført med dei samla utsleppa (frå 

reinsa spillvatn og regnvassoverløp) (%) 

i116) For separate kloakksystem: prosentdel av ureina utilgjengelege område 

med regnvassoverløp som vert handsama på tilstrekkeleg måte (%) 

— 

3.10.7. Berekraftige avløpssystem i byområde 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere straumen av regnvassoverløp som når fram til kombinerte og separate kloakksystem 

ved å gjere det lettare for vatnet å sive ned i jorda (t.d. ved å gjere jorda mindre hard). Dette gjer det mogleg å avgrense overløp 

til situasjonar med svært mykje nedbør, og sikre at alle utslepp av overløpsvatn i byområde vert handsama på ein god måte for å 

unngå utslepp av ureinande stoff til resipientvatnet. Lokale styresmakter kan fremje berekraftige avløpssystem i byområde ved 

å innarbeide høvelege føresegner i lokale retningslinjer for arealbrukspolitikken, som byggjer på ein heilskapleg strategi for 

nedbørfeltet (sjå òg avsnitt 3.4.3).  

  

(21) I kombinerte kloakksystem vert spillvatn og regnvassoverløp (frå stormar eller kraftig regnvêr) samla opp i det same kloakknettet.  

I separate kloakksystem vert spillvatn og regnvassoverløp samla opp og sendt til handsaming eller sleppt ut gjennom separate 

kloakksystem. 
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Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle lokale styresmakter med ansvar for avløpssystem og arealplanlegging i 

byområde. Tiltaka for berekraftige avløpssystem i byområde kan gjennomførast i både nye byggjeprosjekt og eksisterande 

bygningar. I eksisterande utbygde område kan det likevel finnast visse avgrensingar (t.d. mangel på tilgjengeleg plass til lokal 

infiltrasjon). 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i76) Prosentdel av kunstige overflater (dvs. alle typar ugjennomtrengelege 

utbygde område: bygningar, vegar, alle typar areal utan vegetasjon 

eller vatn) på territoriet til kommunen (km2 kunstig overflate/km2 med 

samla overflate) 

i117) Årleg prosentdel av pårekna regnvatn om vert samla opp og sig ned i 

grunnen lokalt, jamført med det samla pårekna regnvatnet som fell 

over byområdet i kommunen (%) 

— 

3.11. Beste miljøstyringspraksis for grøne offentlege innkjøp 

Dette avsnittet er retta til alle offentlege forvaltingar. 

3.11.1. Systematisk inkludering av miljøkriterium i alle offentlege innkjøp 

Beste miljøstyringspraksis er å innføre miljøkriterium for innkjøp av produkt (varer, tenester og arbeid) og ta omsyn til dei mest 

økonomiske anbodskriteria når det gjeld livssykluskostnaden til eit produkt eller ei teneste, og ikkje berre til den innleiande 

innkjøpsinvesteringa. 

Miljøkriterium kan innførast i dei tekniske spesifikasjonane, utveljingskriteria, tildelingskriteria og føresegnene om oppfylling 

av kontraktsvilkåra i alle anbod der det kan ventast ein relevant miljøverknad. 

Offentlege forvaltingar som treng rettleiing om korleis miljøkriteria skal utformast, kan 

— innføre dei omfattande EU-kriteria om grøne offentlege innkjøp(22) (EU GPP), når dei finst tilgjengelege for det aktuelle 

produktet, i dei tekniske spesifikasjonane, utveljingskriteria, tildelingskriteria og føresegnene om oppfylling av 

kontraktsvilkåra, 

— dersom det ikkje ligg føre EU GPP-tilrådingar, vise til EU-miljømerket, når dette finst tilgjengeleg for det spesifikke 

produktet, ved å bruke kriteria for tildeling av EU-miljømerke ved offentlege innkjøp(23), 

— innføre EMAS-registrering for leverandørane som eit tildelingskriterium i offentlege anbod for innkjøp av varer, tenester 

og arbeid, noko som kan gje tilleggspoeng ved evalueringa av innkomne tilbod, på det vilkåret at gjennomføringa av ei 

miljøstyringsordning er relevant for innhaldet i kontrakten. I sektorar eller område der det finst få EMAS-registrerte 

organisasjonar blant aktørane på marknaden, og der eit slikt kriterium ville kunne avgrense talet på innkomne tilbod, kan 

det i tillegg visast til miljøstyringsordningar som byggjer på ein internasjonal standard (t.d. ISO 14001). Offentlege 

forvaltingar kan likevel gje ei påskjøning i form av fleire poeng til EMAS-registrerte organisasjonar for at dei er meir 

truverdige og pålitelege enn organisasjonar som er registrerte i andre miljøstyringsordningar, og som dermed ikkje kan 

leggje fram dei same garantiane.  

  

(22) Informasjon om EU-kriteria om grøne offentlege innkjøp og ei fullstendig liste over produkt som er omfatta, kan finnast på nettstaden: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm. 

(23) For å ikkje avgrense talet på anbod kan det i dei tekniske spesifikasjonane visast til kriteria for EU-miljømerket for det spesifikke gruppa av 

produkt eller tenester, og når det gjeld kontroll, kan det krevjast ein gyldig EU-miljømerkelisens. I samsvar med artikkel 44 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26 februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av direktiv 2004/18/EF (TEU L 94 

av 28.3.2014, s. 65) må offentlege oppdragsgjevarar òg godta annan eigna dokumentasjon. 
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Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t a s jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i118) Prosentdel av anbod som omfattar miljøkriterium, 

jamført med det samla talet på anbod, inndelt etter 

produktkategori (%) 

b40) 100 % av anboda omfattar miljøkriterium som krev 

minst det same ytingsnivået som det som er fastsett i EU 

GPP-kriteria, for produkt som det finst tilgjengelege EU 

GPP-kriterium for (t.d. kontorpapir, reingjeringsmiddel, 

møblar) 

3.12. Beste miljøstyringspraksis for miljøopplæring og spreiing av miljøinformasjon 

Dette avsnittet er retta til offentlege forvaltingar med ansvar for miljøopplæring av borgarane og for å gje miljøinformasjon til 

føretak. 

3.12.1. Miljøopplæring av og miljøinformasjon til borgarar og føretak 

Beste miljøstyringspraksis er å gje miljøopplæring av og miljøinformasjon til borgarar og føretak med sikte på å 

— gjere ålmenta meir medvitne om miljøproblem, 

— gje praktisk informasjon om kva borgarar og føretak kan gjere kvar dag for å verne miljøet og nytte ressursane på ein 

effektiv måte, 

— skape nye åtferdsmønster blant ulike samfunnsgrupper, 

— inspirere borgarane til å gjere seg kjende med og setje pris på lokalmiljøet og få eit nærare tilhøve til naturen, 

— auke forståinga for at byområde og omliggjande land- og naturområde er innbyrdes avhengige når det gjeld miljø. 

Slike mål kan nåast ved å skipe til utdanningsseminar, konferansar, arbeidsgrupper for ålmenta eller for særlege grupper av 

borgarar, føretak eller fagfolk om særskilt emne (t.d. energieffektive bygningar). Den lokale offentlege forvaltinga kan dessutan 

gje spesifikk informasjon om juridiske (og andre) miljøaspekt og om tilgjengelege stimuleringstiltak (t.d. for energieffektivitet). 

Alle aktivitetane kan organiserast ved å trekkje inn og samarbeide med innbyggjarar, lokale organisasjonar og føretak som 

støttar miljøopplæring og miljøinformasjon til borgarane. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle offentlege forvaltingar som arbeider med informasjon til ålmenta om 

miljøsaker. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i119) Prosentdel av borgarane som direkte og indirekte vert nådde gjennom 

tiltak for miljøopplæring 

i120) Tilgjengeleg kommunal teneste eller kommunalt kontor som gjev 

miljøinformasjon til føretak (J/N) 

— 
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4. TILRÅDDE SEKTORSPESIFIKKE NØKKELINDIKATORAR FOR MILJØPRESTASJON 

Tabellen nedanfor viser eit utval av nøkkelindikatorar for miljøprestasjon for sektoren for offentleg forvalting. Dette er ei undergruppe av alle indikatorane som er nemnde i kapittel 3. Tabellen er 

delt inn etter strukturen i dette dokumentet. 

Indikator Felles eining 
Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS FOR BEREKRAFTIGE KONTOR 

1. Samla årleg 

energibruk 

kWh/m2/år 

kWh/HTE/år 

Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller forvaltar 

kontor 

Samla årleg energibruk, dividert med 

samla innandørs golvareal eller tal på 

lønstakarar i heiltidsekvivalentar 

(HTE). Indikatoren kan òg delast inn i 

— romoppvarming 

— romavkjøling 

— lysgjeving 

— annan elektrisitetsbruk 

Bygningsnivå Energieffektivitet — BEMP 3.1.1 

2. Samla årlege 

utslepp av 

klimagassar 

kg CO2-

ekv./m2/år 

kg CO2-

ekv./HTE/år 

Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller forvaltar 

kontor 

Samla årlege utslepp av klimagassar 

produserte frå bruk av kontor-

bygningar, dividert med samla 

innandørs golvareal eller tal på 

lønstakarar i heiltidsekvivalentar 

(HTE) 

Bygningsnivå Energieffektivitet — BEMP 3.1.1 

3. Samla årleg 

vassbruk 

m3/HTE/år 

m3/m2/år 

Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller forvaltar 

kontor 

Samla årleg vassforbruk i kontor-

bygningar, dividert med samla 

innandørs golvareal eller tal på 

lønstakarar i heiltidsekvivalentar 

(HTE), inndelt i (dersom det er 

relevant) 

— vassbruk frå leidningsnettet, 

— bruk av oppsamla regnvatn, 

— bruk av attvunne gråvatn. 

Bygningsnivå Vatn Vassbruken i kontorbygningar er lågare 

enn 6,4 m3/lønstakar i heiltidsekvi-

valentar/år 

BEMP 3.1.2 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

4. Samla årleg 

avfallsproduksjon 

frå kontor 

kWh/HTE/år Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller forvaltar 

kontor 

Samla årleg avfallsproduksjon frå 

kontorbygningar, dividert med talet på 

lønstakarar i heiltidsekvivalentar 

(HTE) 

Bygningsnivå Avfall Den samla avfallsproduksjonen i 

kontorbygningar er lågare enn 200 kg/ 

lønstakar i heiltidsekvivalentar/år 

BEMP 3.1.3 

5. Samla mengd årleg 

resirkulert avfall 

% Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller forvaltar 

kontor 

Vektprosent av samla mengd avfall 

som vert produsert i kontor og 

innsamla separat med tanke på 

materialattvinning 

Bygningsnivå Avfall Ingenting av avfallet som vert produsert 

i kontorbygningane, vert sendt til 

deponering 

BEMP 3.1.3 

6. Dagleg mengd 

kontorpapir som 

vert nytta per 

lønstakar i heiltids-

ekvivalentar 

papirark/HTE/ 

arbeidsdag 

Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller forvaltar 

kontor 

Samla mengd kontorpapir (tal på ark) 

som vert nytta per år, dividert med 

talet på lønstakarar i heiltids-

ekvivalentar (HTE) og tal på 

arbeidsdagar 

Organisa-

sjonsnivå 

Materialeffektivitet Forbruket av kontorpapir er lågare enn 

15 A4-ark/lønstakar i heiltidsekvi-

valentar/arbeidsdag 

BEMP 3.1.4 

7. Mengda innkjøpt 

miljøvenleg 

sertifisert 

kontorpapir 

% Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller forvaltar 

kontor 

Prosentdel innkjøpt miljøvenleg 

sertifisert kontorpapir (tal på pakkar) 

av den samla innkjøpte mengda 

kontorpapir (tal på pakkar) 

Organisa-

sjonsnivå 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Vatn 

Avfall 

Biologisk mangfald 

Utslepp 

Kontorpapiret som vert nytta, er 100 % 

resirkulert eller sertifisert i samsvar 

med eit ISO type I-miljømerke (t.d. EU-

miljømerket). 

BEMP 3.1.4 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

8. Innføring av 

verktøy for å 

fremje berekraftig 

pendling for 

lønstakarar 

J/N Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller forvaltar 

kontor 

Personalet er opptekne av berekraftig 

pendling som følgje av at det er innført 

og fremja verktøy som oppmuntrar til 

endra åtferd 

Organisa-

sjonsnivå 

Utslepp Verktøy for å fremje berekraftig 

pendling for lønstakarar er innførte og 

fremja 

BEMP 3.1.5 

9. Innføring av 

karbonrekneskap 

for forretnings-

reiser 

J/N Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller forvaltar 

kontor 

Eit samla karbonbudsjett for 

forretningsreiser er fordelt over ein 

fastlagd periode. For kvar reise vert 

den tilsvarande karbonutslepps-

ekvivalenten trekt frå det attverande 

karbonbudsjettet 

Organisa-

sjonsnivå 

Utslepp Karbonrekneskap er innført for alle 

forretningsreiser 

BEMP 3.1.5 

10. Tilgjengeleg 

utstyr til video-

konferansar og 

overvaking av 

utstyr 

J/N Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller forvaltar 

kontor 

Utstyr til videokonferansar vert fremja 

innanfor organisasjonen, og time-

bruken av utstyret vert overvaka. 

Utstyr for videokonferansar er 

tilgjengeleg for alt personale 

Organisa-

sjonsnivå 

Utslepp Utstyr til videokonferansar er til-

gjengeleg for alt personale, og bruken 

av utstyret vert overvaka og fremja 

BEMP 3.1.5 

11. Produsert 

matsvinn 

g/måltid Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller driv 

kantiner og 

kafeteriaer 

Mengda matsvinn produsert per måltid 

som vert servert i kantiner og 

kafeteriaer 

Organisa-

sjonsnivå 

Avfall — BEMP 3.1.6 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS FOR BEREKRAFTIG ENERGI OG KLIMAENDRING 

12. Karbonutslepp frå 

territoriet til 

kommunen 

kg CO2-

ekv./innbyggjar 

Alle lokale 

styresmakter 

Samla årleg karbonutslepp (tonn CO2-

ekv.) i kommunen (medrekna bustader, 

industri, landbruk, handel/tenester, t.d. 

byggjeverksemd), dividert med talet på 

innbyggjarar i kommunen 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp — BEMP 3.2.1 

og 3.2.2 

13. Det ligg føre ein 

kommunal 

handlingsplan for 

energi og klima 

J/N Alle lokale 

styresmakter 

Den kommunale handlingsplanen for 

energi og klima, med langsiktige og 

kortsiktige mål og tiltak, byggjer på ei 

oversikt over energibruk og utslepp frå 

territoriet 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp Det er innført ein kommunal handlings-

plan for energi og klima, medrekna mål 

og tiltak, som byggjer på oversikta over 

energibruk og utslepp 

BEMP 3.2.2 

14. Vedtaking av ein 

strategi for 

tilpassing til 

klimaendringar 

J/N Alle lokale 

styresmakter 

Ein heilskapleg strategi for tilpassing 

til klimaendringar på territoriet til 

kommunen kan byggje på andre lokale 

og regionale tilpassingsstrategiar 

Det forvalta 

territoriet 

— Det er innført ein heilskapleg strategi 

for tilpassing til klimaendringar for 

territoriet til kommunen 

BEMP 3.2.3 

15. Energibruk for 

veg- og gatelys 

kWh/innbyg-

gjar/år 

MWh/km/år 

Offentlege 

forvaltingar som 

direkte eller 

indirekte har 

ansvaret for veg- 

og gatelys 

Årleg energibruk til veg- og gatelys, 

utrekna per innbyggjar eller per km 

opplyst veg eller gate 

Det forvalta 

territoriet 

Energieffektivitet Energibruken til veg- og gatelys per 

kilometer er lågare enn 6 MWh/km/år 

BEMP 3.2.4 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

16. Samla årleg 

energibruk i 

offentlege 

bygningar 

kWh/m2/år Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller forvaltar 

kontorbygningar 

Samla årleg energibruk i den aktuelle 

offentlege bygningen (medrekna 

romoppvarming, romavkjøling og 

elektrisitet), uttrykt som endeleg 

energi, dividert med golvarealet til 

bygningen 

Bygningsnivå Energieffektivitet Nyoppførte bygningar er utforma for 

ein samla bruk av primærenergi 

(medrekna alle bruksområde) som er 

lågare enn 60 kWh/m2/år 

Eksisterande bygningar som er under 

rehabilitering, er utforma for ein samla 

bruk av primærenergi (medrekna alle 

bruksområde) som er lågare enn 

100 kWh/m2/år 

BEMP 3.2.5, 

3.2.6, 3.2.7 

og 3.2.8 

17. Personal-

opplæring i 

energieffektivitet 

timar/HTE/år Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller forvaltar 

bygningar 

Talet på timar per år med miljø-

spesifikk opplæring av personalet med 

sikte på å betre energieffektiviteten til 

bygningar. Talet på timar per år med 

opplæring er dividert med det samla 

talet på lønstakarar i heiltids-

ekvivalentar (HTE) 

Bygningsnivå Energieffektivitet — BEMP 3.2.8 

18. CO2-utslepp frå 

fjernvarme-/ 

fjernkjølesystem 

t CO2-ekv. 

kg CO2-ekv./m2 

Alle lokale 

styresmakter 

Utsleppsmengda av CO2-ekvivalentar 

frå varme- og kjølesystemet før og 

etter installasjon av eit fjernvarme-/ 

fjernkjølenett, samla eller per eining av 

golvareal i bygningane som vert 

oppvarma eller avkjølte 

Fjernvarme-/ 

fjernkjølenett 

Utslepp — BEMP 3.2.9 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

19. Prosentdel av 

sluttbruken av 

energi som kjem 

frå fornybare 

energikjelder og 

er produsert på 

staden 

% Offentlege 

forvaltingar som 

eig eller forvaltar 

bygningar 

Fornybar energi (elektrisitet og varme 

separat) produsert på staden eller i 

nærleiken, dividert med energibruken 

(elektrisitet og varme separat) til 

bygningen eller sosialbustaden 

Bygningsnivå Energieffektivitet 

Utslepp 

100 % av elektrisiteten som vert nytta i 

ein offentleg bygning, vert dekt ved 

produksjon elektrisk kraft frå fornybare 

energikjelder på staden 

100 % av behovet for varmt vatn i ein 

offentleg bygning eller sosialbustad, 

vert dekt ved produksjon av fornybar 

varme på staden 

BEMP 

3.2.10 

20. Lokalt plan-

leggingssystem er 

innført, med betre 

energistandardar 

og høgare krav til 

produksjon av 

fornybar energi 

J/N Lokale 

styresmakter som 

fastset lokale 

byggjeforskrifter 

og/eller gjev 

byggjeløyve 

Det lokale planleggingssystemet 

omfattar ei føresegn om at nyoppførte 

bygningar og bygningar under 

rehabilitering på kommunen sitt 

territorium vert utførte etter 

føredømelege energistandardar og med 

eit minstekrav til produksjon av 

fornybar energi. 

Det forvalta 

territoriet 

Energieffektivitet 

Utslepp 

— BEMP 

3.2.11 

21. Yting av 

informasjons- og 

rådgjevings-

tenester 

J/N Offentlege 

forvaltingar som 

fremjar 

energieffektivitet 

og fornybar energi 

for innbyggjarar 

og føretak 

Den offentlege forvaltinga yter 

informasjons- og rådgjevingstenester 

om energieffektivitet og fornybar 

energi til innbyggjarar og føretak for å 

redusere energiforbruket deira 

Det forvalta 

territoriet 

Energieffektivitet 

Utslepp 

— BEMP 

3.2.13 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

22. Del av territoriet 

som er omfatta av 

termografi 

% Alle lokale 

styresmakter 

Del av byområdet i kommunen som er 

omfatta av termografering, dividert 

med det samla byområdet i kommunen 

Det forvalta 

territoriet 

Energieffektivitet 

Utslepp 

Nyare termografiske data (< 5 år) med 

høg oppløysing (< 50 cm) er til-

gjengelege for 100 % av det utbygde 

området på territoriet til kommunen 

BEMP 

3.2.14 

BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS FOR MOBILITET 

23. Fordeling av 

reisemåtar 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

mobilitet 

Talet på reiser på det aktuelle 

territoriet som vert gjennomførte med 

ulike transportmiddel (t.d. bil, buss, 

sykkel), dividert med det samla talet på 

reiser 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp Byen har ei trafikkfordeling for sykling 

på 20 % eller høgare, ELLER byen har 

auka trafikkfordelinga si for sykling 

med minst 50 % i dei siste fem åra 

Bruken av berekraftige transportmåtar i 

byen (t.d. gåing, sykling, buss, trikk, 

tog) er 60 % eller høgare 

BEMP 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.6, 

3.3.7 og 

3.3.8 

24. Ein målretta 

politikk for 

gåing/sykling er 

innført 

J/N Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

mobilitet 

Byen har ein målretta politikk som er 

politisk vedteken og fremjar 

gåing/sykling, og som dessutan 

inneheld fastlagde mål for betring og 

investeringar i infrastrukturen for 

fotgjengarar/syklistar 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp Minst 10 % av dei investeringane som 

byen gjer i transportinfrastruktur og  

-vedlikehald, er øyremerkte til 

sykkelinfrastruktur 

BEMP 3.3.2 

25. Samla lengd på 

sykkelinfra-

struktur 

km 

km med 

sykkelfelt /km 

med vegar 

Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

mobilitet 

Lengda på sykkelinfrastrukturen 

(sykkelfelt) kan målast i absolutte tal 

(km) eller dividerast med lengda på 

vegnettet for køyretøy 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp — BEMP 3.3.2 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

26. Talet på brukarar 

av ei bildelings-

ordning 

Talet på 

brukarar/ 

10 000 

innbyggjarar 

Talet på 

brukarar/talet på 

køyretøy i 

bildelings-

ordninga 

Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

mobilitet 

Talet på brukarar av bildelingsordning 

kan reknast ut som 

— det samla talet på brukarar av ei 

bildelingsordning, dividert med 

talet på innbyggjarar, multiplisert 

med 10 000 

— det samla talet på brukarar av ei 

bildelingsordning, dividert med 

talet på køyretøy i bildelings-

ordninga 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp — BEMP 3.3.3 

27. Tilgjengelege 

delebilar 

Talet på 

innbyggjarar/ 

talet på delebilar 

Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

mobilitet 

Talet på innbyggjarar på territoriet til 

kommunen, dividert med talet på 

tilgjengelege bilar i køyretøyparken til 

bildelingsordninga 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp Minst éin delebil er tilgjengeleg per 

2 500 innbyggjarar 

BEMP 3.3.3 

28. Privateigde bilar 

som er bytte ut 

Talet på 

privateigde bilar 

som er bytte 

ut/talet på 

køyretøy i ei 

bildelings-

ordning 

Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

mobilitet 

Talet på privateigde bilar som er bytte 

ut med medlemskap i ei bildelings-

ordning (fordi eigarane ikkje treng 

eigen bil lenger), dividert med det 

samla talet på tilgjengelege bilar i 

køyretøyparken til bildelingsordninga 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp Minst åtte privateigde bilar er vortne 

bytte ut per køyretøy i bildelings-

ordninga 

BEMP 3.3.3 

29. Prosentdel av 

reiser som er 

betalte ved bruk 

av eit integrert 

billettsystem (%) 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

offentlege 

transportmiddel 

Talet på reiser som er gjennomførte 

med offentlege transportmiddel og 

fleire ulike transportmåtar, og som er 

betalte ved bruk eit integrert 

billettsystem, dividert med det samla 

talet på reiser som er gjennomførte 

med fleire ulike offentlege 

transportmiddel 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp Minst 75 % av reisene er betalte med 

ein integrert billett 

BEMP 3.3.4 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

30. Talet på elektriske 

køyretøy 

% Alle lokale 

styresmakter 

Det samla talet på elektriske køyretøy 

(per type, t.d. el-bilar, el-syklar) på 

vegen, dividert med det samla talet på 

køyretøy av same type 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp — BEMP 3.3.5 

31. Talet på ladepunkt Talet på 

ladepunkt/ 

innbyggjar 

Alle lokale 

styresmakter 

Det samla talet på offentlege ladepunkt 

for elektriske køyretøy, dividert med 

talet på innbyggjarar i det aktuelle 

territoriet 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp — BEMP 3.3.5 

32. Reduksjon av 

innhaldet av 

luftureinande stoff 

% Alle lokale 

styresmakter 

Konsentrasjonen av luftureinande stoff 

(PM10, ammonium og nitrogenoksid) 

vert målt jamleg i visse område av 

byen (t.d. i nærleiken av skular, parkar 

og bustadområde) 

Reduksjonen av konsentrasjonen av 

luftureinande stoff vert utrekna som 

den opphavlege konsentrasjon av kvart 

luftureinande stoff (før innføring av 

rushtidsavgift), minus den endelege 

konsentrasjonen (etter innføring av 

rushtidsavgift) av det luftureinande 

stoffet, dividert med den opphavlege 

konsentrasjonen av stoffet 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp Konsentrasjonen av luftureinande stoff 

(partiklar — PM10, ammoniakk og 

nitrogenoksid) er redusert med 10 %  

(i gjennomsnitt) i området med rushtids-

avgift, jamført med situasjonen før 

rushtidsavgifta vart innført 

BEMP 3.3.7 

33. Reduksjon av talet 

på køyretøy i 

området med 

rushtidsavgift 

% Alle lokale 

styresmakter 

Talet på private køyretøy som køyrer 

inn i området med rushtidsavgift, 

dividert med talet på private køyretøy 

som køyrde inn i det same området før 

rushtidsavgifta vart innført 

Område med 

rushtidsavgift 

Utslepp Bruken av køyretøy som ikkje har 

unntak frå betaling av rushtidsavgift, er 

redusert med 20 %, jamført med 

situasjonen før rushtidsavgifta vart 

innført 

BEMP 3.3.7 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

34. Snøggare og meir 

punktlege 

offentlege 

transportmiddel 

% Alle lokale 

styresmakter 

Gjennomsnittsfarten til offentlege 

transportmiddel etter innføring av 

rushtidsavgift, dividert med 

gjennomsnittsfarten til offentlege 

transportmiddel før ei slik avgift vart 

innført 

På same måte kan det målast kor 

punktlege offentlege transportmiddel 

er før og etter innføring av ei 

rushtidsavgift 

Område med 

rushtidsavgift 

Utslepp Fart og punktleg køyring for offentlege 

transportmiddel er betra med 5 %, 

jamført med situasjonen før rushtids-

avgifta vart innført 

BEMP 3.3.7 

35. Talet på 

tilgjengelege 

parkeringsplassar 

i kontortida 

% Alle lokale 

styresmakter 

Gjennomsnittleg tal på tilgjengelege 

parkeringsplassar i kontortida, dividert 

med det samla talet på 

parkeringsplassar 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp Parkeringsplassane på gatene er mellom 

80 % og 90 % opptekne i 90 % av 

kontortida 

BEMP 3.3.8 

36. Minstekrav til 

parkering 

J/N Alle lokale 

styresmakter 

Den offentlege forvaltinga kan 

avgrense talet på gratis parkerings-

plassar (på gatene og i underjordiske 

garasjar) for nye byggjeprosjekt, og 

kan ha ein formell politikk om å 

gradvis fjerne eventuelle tidlegare krav 

til parkering frå eksisterande 

bygningar 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp 

Biologisk mangfald 

Byen har ikkje noko minstekrav til 

parkeringsplassar (på gatene og i 

underjordiske garasjar) for nye byggje-

prosjekt, og har ein formell politikk om 

å gradvis fjerne eventuelle tidlegare 

krav til parkering frå eksisterande 

bygningar 

BEMP 3.3.8 

37. CO2utslepp frå 

leveringskøyretøy 

kg CO2-ekv./år 

kg CO2-

ekv./månad 

Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

mobilitet 

Samla utslepp av CO2 frå leverings-

køyretøy i eit visst tidsrom (t.d. per år, 

per månad) i området der senteret for 

logistikktenester driv verksemd 

Området der 

senteret for 

logistikktenester 

driv verksemd 

Utslepp 40 % reduksjon av CO2-utslepp frå 

leveringskøyretøy i tenesteområdet, 

jamført med situasjonen før senteret for 

logistikktenester vart innført 

BEMP 3.3.9 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

38. Talet på 

leveringsreiser per 

dag i teneste-

området 

Talet på 

leveringar/dag 

Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

mobilitet 

Talet på leveringsreiser per dag med 

leveringskøyretøy i området der 

senteret for logistikktenester driv 

verksemd 

Området der 

senteret for 

logistikktenester 

driv verksemd 

Utslepp 75 % reduksjon av talet på leverings-

reiser per dag til tenesteområdet, 

jamført med situasjonen før senteret for 

logistikktenester vart innført 

BEMP 3.3.9 

BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS FOR AREALBRUK 

39. Prosentdel av 

nybygde område 

% Alle lokale 

styresmakter med 

ansvar for 

arealplanlegging 

Arealet til nybygde område (m2), 

medrekna alle typar ugjennom-

trengelege utbygde område 

(bygningar, vegar, alle typar areal utan 

vegetasjon eller vatn), dividert med det 

samla utbygde området ved byrjinga 

av den aktuelle perioden (t.d. 1, 5,  

10 år) 

Det forvalta 

territoriet 

Biologisk mangfald — BEMP 3.4.1 

40. Tiltak for å 

avgrense urban 

varmeøy-effekten 

vert fremja 

J/N Alle lokale 

styresmakter med 

ansvar for 

arealplanlegging 

Tiltak for å avgrense urban varmeøy-

effekten (t.d. grøne område, grøne tak 

eller bruk av reflekterande materiale) 

vert fremja på det forvalta territoriet, i 

både private og offentlege bygningar 

og område 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp 

Energieffektivitet 

Biologisk mangfald 

— BEMP 3.4.2 

41. Det finst krav om 

dreneringstiltak 

med låg 

miljøverknad 

J/N Alle lokale 

styresmakter med 

ansvar for 

arealplanlegging 

Det er innført krav om dreneringstiltak 

med låg miljøverknad for nye 

byggjeprosjekt og for større 

ombyggingar av eksisterande utbygde 

område 

Det forvalta 

territoriet 

Biologisk mangfald — BEMP 3.4.3 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS FOR GRØNE BYOMRÅDE 

42. Prosentdel av 

naturlege eller 

delvis naturlege 

område 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

forvalting av 

grøne byområde 

Område (km2) av naturlege og delvis 

naturlege miljø i byområdet, dividert 

med det samla byområdet 

Det forvalta 

territoriet 

Biologisk mangfald — BEMP 3.5.1 

43. Prosentdel av 

grøne og blå 

byområde 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

forvalting av 

grøne byområde 

Område (km2) av grøne og blå område 

(i byområdet), dividert med det samla 

byområdet 

Det forvalta 

territoriet 

Biologisk mangfald — BEMP 3.5.2 

44. Prosentdel av 

grøne tak 

% Alle lokale 

styresmakter med 

ansvar for 

arealplanlegging 

Talet på bygningar med grøne tak, 

dividert med det samla talet på 

bygningar i territoriet til kommunen 

Det forvalta 

territoriet 

Biologisk mangfald — BEMP 3.5.3 

45. Plan om forlatne 

grøntområde og 

utkantområde 

J/N Alle lokale 

styresmakter med 

ansvar for 

arealplanlegging 

Den offentlege forvaltinga har ein plan 

om tilbakeføring og miljøstyring av 

forlatne grøntområde og utkantområde 

i byområdet 

Det forvalta 

territoriet 

Biologisk mangfald — BEMP 3.5.4 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS FOR KVALITETEN PÅ LOKAL OMGJEVNADSLUFT 

46. Konsentrasjon av 

luftureinande stoff 

μg/m3 Alle offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

forvalting av 

luftkvalitet 

Nivå av luftureinande stoff (PM10, 

PM2,5, NO2) som finst (årsgjennom-

snitt) i byområdet, ut ifrå stikk-

prøvemålingar frå visse stader (t.d. 

skular, parkar, bustadområde) 

Det forvalta 

territoriet 

Utslepp Resultata for alle indikatorane som er 

definerte i denne beste miljøstyrings-

praksisen, skal oppfylle krava i Verds-

helseorganisasjonen sine retningslinjer 

for luftkvalitet 

3.6.1 

BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS FOR STØYUREINING 

47. Prosentdel av 

støynivåmålingar 

som overstig dei 

lokale 

grenseverdiane 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

handsaming av 

støyureining 

Talet på støynivåmålingar om overstig 

dei lokale grenseverdiane, jamført med 

det samla talet på støynivåmålingar 

Det forvalta 

territoriet 

— — BEMP 3.7.1 

BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS FOR VASSFORSYNING 

48. Utbreiingsgrad for 

vassmåling 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

forsyning av 

drikkevatn 

Talet på forbrukarar med eigne målarar 

(for kvar einskild brukar), dividert med 

det samla talet på forbrukarar 

Det forvalta 

territoriet 

Vatn Utbreiingsgraden for vassmålarar på 

hushalds- eller sluttbrukarnivå er på 

minst 99 % 

BEMP 3.9.1 

49. Prosentdel av 

smarte 

vassmålarar 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

forsyning av 

drikkevatn 

Talet på forbrukarar med smarte 

vassmålarar, dividert med det samla 

talet på forbrukarar med vassmålarar 

Det forvalta 

territoriet 

Vatn I område med knapp tilgang på vatn 

(iallfall i delar av året) er det installert 

smarte vassmålarar på hushalds-/ 

sluttbrukarnivå 

Alle nye bygningar er utstyrte med 

vassmålarar (smarte målarar i område 

med knapp tilgang på vatn) 

BEMP 3.9.1 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

50. Indeksen for 

lekkasjar frå 

infrastrukturen 

(ILI) 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

forsyning av 

drikkevatn 

ILI vert utrekna som noverande årlege 

faktiske tap (CARL)/uunngåelege 

årlege faktiske tap (UARL) 

Det forvalta 

territoriet 

Vatn Indeksen for lekkasjar frå infra-

strukturen er lågare enn 1,5 

BEMP 3.9.2 

BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS FOR REINSING AV SPILLVATN 

51. Fjerningsgrad for 

vassureinande 

stoff 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

reinsing av 

spillvatn 

Fjerningsgraden for kvart 

vassureinande stoff (COD, BOD5, 

ammonium, totalnitrogen og 

totalfosfor) vert rekna ut som den 

opphavlege konsentrasjonen for kvart 

vassureinande stoff, minus den 

endelege konsentrasjonen av 

vassureinande stoff, dividert med den 

opphavlege konsentrasjonen av stoffet 

Reinseanlegg Vatn Den oppnådde verknadsgraden for 

reinsing er: minst 98 % for BOD5, 

minst 90 % for COD, minst 90 % for 

ammoniakk, minst 80 % for organiske 

sambindingar av totalnitrogen og minst 

90 % for totalfosfor 

BEMP 

3.10.1 

52. Elektrisitets-

bruken til 

reinseanlegg 

kWh/personekvi

valentar/år 

Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

reinsing av 

spillvatn 

Den samla årlege elektrisitetsbruken til 

reinsing av spillvatn, dividert med talet 

på personekvivalentar som reinse-

anlegget er utforma for eller drive av 

Reinseanlegg Vatn Elektrisitetsbruken til reinseanlegget er 

— mindre enn 18 kWh/ personekvi-

valentar/år for store kommunale 

reinseanlegg (med ein storleik på 

over 10 000 personekvivalentar) 

— mindre enn 25 kWh/ personekvi-

valentar/år for små kommunale 

reinseanlegg (med ein storleik på 

under 10 000 personekvivalentar) 

BEMP 

3.10.1 

53. Fjerningsgrad for 

mikroureinande 

stoff  

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

reinsing av 

spillvatn 

Fjerningsgraden vert utrekna som den 

opphavlege konsentrasjonen av 

mikroureinande stoff minus den 

endelege konsentrasjonen av 

mikroureinande stoff, dividert med den 

opphavlege konsentrasjonen av det 

mikroureinande stoffet 

Reinseanlegg Vatn Den gjennomsnittlege fjerningsgraden 

for mikroureinande stoff er høgare enn 

80 % 

BEMP 

3.10.2 



   

 

N
r. 7

/4
4
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
0

.1
.2

0
2
0
 

 
Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

54. Mengda spillvatn 

som gjennomgår 

tertiærhandsaming 

for å fjerne mikro-

ureinande stoff 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

reinsing av 

spillvatn 

Den årlege mengda spillvatn som 

gjennomgår tertiærhandsaming for å 

fjerne mikroureinande stoff, dividert 

med den samla årlege mengda 

spillvatn 

Reinseanlegg Vatn Mikroureinande stoff vert fjerna frå 

minst 90 % av den årlege mengda 

spillvatn 

BEMP 

3.10.2 

55. Mengda eigen-

produsert 

elektrisk kraft og 

varme i reinse-

anlegget 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

reinsing av 

spillvatn 

Energi som vert produsert (elektrisitet 

og varme frå biogass) på staden ved 

anaerob utrotning av slam og nytta i 

reinseanlegget, dividert med den samla 

mengda energi som vert nytta i 

reinseanlegget 

Reinseanlegg Vatn Eigenprodusert elektrisk kraft og varme 

frå biogass dekkjer 100 % av energi-

bruken til kommunale reinseanlegg med 

ein storleik på over 10 000 persone-

kvivalentar for anlegg utan varme-

tørking av slam på staden, og 50 % for 

anlegg med varmetørking av slam på 

staden 

BEMP 

3.10.3 

56. Mengda 

monoforbrent 

kloakkslam 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

reinsing av 

spillvatn 

Kloakkslam som vert produsert ved 

monoforbrenning i reinseanlegg, 

dividert med den samla mengda 

kloakkslam produsert ved reinsing av 

spillvatn 

Reinseanlegg Vatn — BEMP 

3.10.4 

57. Mengda 

resirkulert vatn 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

reinsing av 

spillvatn 

Mengda resirkulert vatn produsert ved 

reinsing av spillvatn, dividert med den 

samla mengda reinsa spillvatn 

Det forvalta 

territoriet 

Vatn — BEMP 

3.10.5 
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Indikator Felles eining 

Viktigaste 

målgruppe 
Kort omtale 

Tilrådd minstenivå 

for overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

indikator 

i medhald av 

vedlegg IV til 

forordning (EF)  

nr. 1221/2009  

(avsnitt C.2) 

Standardverdi for referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styrings-

praksis 

(BEMP) 

58. Mengda regnvatn 

som vert samla 

opp og sig ned i 

grunnen i 

byområde 

% Offentlege 

forvaltingar med 

ansvar for 

avløpssystem i 

byområde og for 

arealplanlegging 

Årleg prosentdel av pårekna regnvatn 

om vert samla opp og sig ned i 

grunnen lokalt, jamført med det samla 

pårekna regnvatnet som fell over 

byområdet i kommunen 

Det forvalta 

territoriet 

Vatn — BEMP 

3.10.7 

BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS FOR GRØNE OFFENTLEGE INNKJØP 

59. Talet på anbod 

med miljø-

kriterium 

% Alle offentlege 

forvaltingar 

Talet på anbod som omfattar miljø-

kriterium, dividert med det samla talet 

på anbod (inndelt etter 

produktkategori) 

Organisa-

sjonsnivå 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Vatn 

Avfall 

Biologisk mangfald 

Utslepp 

100 % av anboda omfattar miljø-

kriterium som krev minst det same 

ytingsnivået som det som er fastsett i 

EU GPP-kriteria, for produkt som det 

finst tilgjengelege EU GPP-kriterium 

for (t.d. kontorpapir, reingjerings-

middel, møblar) 

BEMP 

3.11.1 

BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS FOR MILJØOPPLÆRING OG SPREIING AV MILJØINFORMASJON 

60. Prosentdel av 

borgarane som 

direkte og 

indirekte vert 

nådde gjennom 

tiltak for 

miljøopplæring 

% Offentlege 

forvaltingar 

Prosentdel av borgarane som direkte 

og indirekte vert nådde gjennom tiltak 

for miljøopplæring 

Det forvalta 

territoriet 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Vatn 

Avfall 

Biologisk mangfald 

Utslepp 

— BEMP 

3.12.1 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2019/62 

av 19. desember 2018 

om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for 

miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for bilindustrien i medhald av 

forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for 

miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising 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), særleg artikkel 46 nr. 1, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av (EF) nr. 1221/2009 er Kommisjonen plikta til å utarbeide sektorvise referansedokument for spesifikke 

økonomiske sektorar. Dokumenta skal innehalde opplysningar om beste miljøstyringspraksis, indikatorar for miljø-

prestasjon og, dersom det er relevant, standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet og klassifiseringsordningar 

som slår fast nivåa for miljøprestasjon. Organisasjonar som er registrerte eller er i ferd med å registrere seg i 

miljøstyrings- og miljørevisjonsordninga som vart innført ved forordning (EF) nr. 1221/2009, skal ta omsyn til desse 

dokumenta når dei utarbeider miljøstyringssystemet sitt, og når dei vurderer sin eigen miljøprestasjon i miljøfråsegna 

eller den ajourførte miljøfråsegna si, som er utarbeidd i samsvar med vedlegg IV til den nemnde forordninga. 

2) I medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 skal Kommisjonen utarbeide ein arbeidsplan med ei rettleiande liste over 

sektorar som kan reknast for å ha prioritet for vedtakinga av sektorvise og sektorovergripande referansedokument.  

I kommisjonsmeldinga om innføring av ein arbeidsplan med ei rettleiande liste over sektorar som det skal vedtakast 

sektorvise og sektorovergripande referansedokument for, i medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig 

deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(2), vart bilindustrien 

utpeikt som ein prioritert sektor. 

3) Det sektorvise referansedokumentet for bilindustrien bør leggje vekt på beste praksis, indikatorar og standardverdiar for 

referansemåling for bilprodusentar, medrekna produsentar av delar og komponentar, og for anlegg for handtering av 

kasserte køyretøy. Dokumentet bør innehalde tilvisingar til eksisterande retningslinjer for aspekt som er omfatta av 

andre politiske verktøy i Unionen, til dømes europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF(3) eller referansedokumenta 

om beste tilgjengelege teknikkar (BAT), som er utarbeidde i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU(4). Ut ifrå beste miljøstyringspraksis for sektoren bør dokumentet fastsetje konkrete tiltak for å betre den 

samla miljøstyringa til føretak i denne sektoren, medrekna direkte aspekt knytte til dømes til produksjonsprosessen og 

indirekte aspekt, som mellom anna er knytte til forvalting av forsyningskjeda, med sikte på å fremje ein meir sirkulær 

økonomi. 

4) For at organisasjonar, miljøkontrollørar og andre skal ha tilstrekkeleg tid til å førebu seg på å innføre det sektorvise 

referansedokumentet for bilindustrien, bør datoen då denne avgjerda tek til å gjelde, utsetjast med 120 dagar frå 

kunngjeringsdatoen i Tidend for Den europeiske unionen. 

5) Ved utarbeidinga av det sektorvise referansedokumentet som er vedlegg til denne avgjerda, har Kommisjonen rådspurt 

medlemsstatane og andre aktørar i samsvar med forordning (EF) nr. 1221/2009. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 18.1.2019, s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 174/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

(2) TEU C 358 av 8.12.2011, s. 2. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer (TEF L 269 av 21.10.2000, s. 34). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (TEU L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

2020/EØS/7/59 
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6) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 49 i forordning (EF) nr. 1221/2009. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, dei sektorspesifikke indikatorane for miljøprestasjon og 

standardverdiane for referansemåling av beste kvalitet for bilindustrien i medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009, er fastsette 

i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Ho skal nyttast frå 18. mai 2019. 

Utferda i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. INNLEIING 

Dette sektorvise referansedokumentet byggjer på ein detaljert rapport om vitskaplege og politiske aspekt(1) («Best Practice 

Report») som er utarbeidd av Det felles forskingssenteret til Europakommisjonen (FFS). 

Relevant rettsgrunnlag 

Fellesskapsordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) vart innført i 1993 ved rådsforordning (EØF) nr. 1836/93(2), 

med frivillig deltaking for organisasjonar. Sidan den gongen har det vore gjort to større revisjonar av EMAS: 

— europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001(3), 

— forordning (EF) nr. 1221/2009. 

Eit nytt og viktig element i den siste revisjonen, som tok til å gjelde 11. januar 2010, er artikkel 46 om utarbeiding av sektorvise 

referansedokument. Dei sektorvise referansedokumenta skal innehalde opplysningar om beste miljøstyringspraksis (BEMP), 

sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og, der det er aktuelt, standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet og 

klassifiseringsordningar som slår fast nivåa for miljøprestasjon. 

Korleis dette dokumentet skal forståast og nyttast 

Ordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) er ei ordning for frivillig deltaking for organisasjonar som har plikta seg til 

ei kontinuerleg betring av miljøet. Innanfor denne ramma gjev dette sektorvise referansedokumentet ei sektorspesifikk rettleiing 

for bilindustrien og inneheld ei rekkje alternativ for betring og beste praksis. 

Dokumentet er utarbeidd av Europakommisjonen, som har innhenta synspunkt frå dei ulike aktørane. Ei teknisk arbeidsgruppe 

som er samansett av sakkunnige og aktørar frå sektoren, har under leiing av FFS drøfta og til slutt vortne samde om beste 

miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet, 

slik det er gjort greie for i dette dokumentet. Særleg vart standardverdiane for referansemåling rekna for å vere representative 

for dei miljøprestasjonsnivåa som er oppnådde av dei organisasjonane som gjer det best innanfor sektoren. 

Føremålet med det sektorvise referansedokumentet er å hjelpe og støtte alle organisasjonar som har som mål å betre 

miljøprestasjonen sin, ved å gje dei idear og inspirasjon i tillegg til praktisk og teknisk rettleiing. 

Dette dokumentet rettar seg først og fremst til organisasjonar som alt er EMAS-registrerte, dernest til organisasjonar som 

vurderer å registrere seg i EMAS seinare, og til sist til alle organisasjonar som ønskjer å lære meir om beste 

miljøstyringspraksis for å kunne betre miljøprestasjonen sin. Føremålet med dette dokumentet er difor å gjere det lettare for alle 

organisasjonar i bilindustrien å kunne samle seg om relevante miljøaspekt, både direkte og indirekte, og å finne opplysningar 

om beste miljøstyringspraksis, om høvelege sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon for å måle sin eigen 

miljøprestasjon og om standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet. 

Korleis EMAS-registrerte organisasjonar bør ta omsyn til sektorvise referansedokument 

I medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 skal EMAS-registrerte organisasjonar ta omsyn til sektorvise referansedokument 

på to ulike nivå: 

1. Når dei utarbeider og gjennomfører miljøstyringsordninga si i lys av miljøgjennomgåingane (artikkel 4 nr. 1 bokstav b)):  

  

(1) Rapporten om vitskaplege og politiske aspekt er offentleg tilgjengeleg på nettstaden til FFS på følgjande adresse: 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/AgricultureBEMP.pdf. Både konklusjonane om beste miljøstyringspraksis og 

bruksområdet deira, dei særlege sektorspesifikke indikatorane for miljøprestasjon som er utpeikte, og standardverdiane for referansemåling av 

beste kvalitet som inngår i dette referansedokumentet, byggjer på dei resultata som det er gjort greie for i rapporten om vitskaplege og politiske 

aspekt. Alle bakgrunnsopplysningar og tekniske detaljar er å finne i rapporten. 

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 1836/93 av 29. juni 1993 om frivillig deltakelse for industriforetak i en miljøstyrings- og miljørevisjonsordning i 

Fellesskapet (TEF L 168 av 10.7.1993, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning 

for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (TEF L 114 av 24.4.2001, s. 1). 
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Organisasjonane bør nytte relevante delar av det sektorvise referansedokumentet både når dei utformar og gjennomgår 

miljømåla og -delmåla sine i samsvar med dei relevante miljøaspekta som er identifiserte i miljøgjennomgåinga og  

-politikken, og når dei avgjer kva tiltak som skal gjennomførast for å betre miljøprestasjonen sin. 

2. Når dei utarbeider miljøfråsegna si (artikkel 4 nr. 1 bokstav d) og artikkel 4 nr. 4): 

a) Organisasjonane bør vurdere dei relevante sektorspesifikke indikatorane for miljøprestasjon i det sektorvise 

referansedokumentet når dei vel ut kva indikatorar(4) dei skal nytte i rapporteringa av miljøprestasjonen sin. 

Når organisasjonen skal velje kva indikatorar som skal nyttast i rapporteringa, bør han ta omsyn til kva indikatorar som 

det er gjort greie for i det tilsvarande sektorvise referansedokumentet, og til kor relevante dei er når det gjeld vesentlege 

miljøaspekt som han har peikt ut i miljøgjennomgåinga si. Det skal takast omsyn til desse indikatorane berre dersom 

dei er relevante for dei miljøaspekta som er rekna som dei mest vesentlege i miljøgjennomgåinga. 

b) Når organisasjonane rapporterer om miljøprestasjon og andre faktorar som gjeld miljøprestasjon, bør miljøfråsegna 

deira innehalde opplysningar om korleis det er teke omsyn til dei relevante beste miljøstyringspraksisane, og eventuelt 

til standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet dersom slike er tilgjengelege. 

Dei bør gjere greie for korleis ein relevant beste miljøstyringspraksis og relevante standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet (som viser miljøprestasjonsnivået til dei organisasjonane som gjer det best) er nytta til å identifisere tiltak og åtgjerder, 

og eventuelt til å prioritere med sikte på å betre miljøprestasjonen (ytterlegare). Det er likevel ikkje obligatorisk å gjennomføre 

den beste miljøstyringspraksisen eller å oppfylle krava til referansemåling av beste kvalitet, ettersom EMAS er ei frivillig 

ordning som lèt det vere opp til organisasjonane sjølve å vurdere om standardverdiane for referansemåling og gjennomføringa 

av beste praksis er realistisk med omsyn til kostnader og føremoner. 

Sameleis som med indikatorane for miljøprestasjon bør organisasjonen vurdere om beste miljøstyringspraksis og standard-

verdiane for referansemåling av beste kvalitet er relevante og lét seg gjennomføre i samsvar med dei vesentlege miljøaspekta 

som organisasjonen har peikt ut i miljøgjennomgåinga si, i tillegg til at han bør vurdere tekniske og økonomiske aspekt. 

Dei delane av dei sektorvise referansedokumenta (indikatorar, beste miljøstyringspraksis eller standardverdiar for referansemåling 

av beste kvalitet) som ikkje vert rekna som relevante når det gjeld dei vesentlege miljøaspekta som organisasjonen har peikt ut i 

miljøgjennomgåinga si, bør ikkje rapporterast eller omtalast i miljøfråsegna. 

EMAS-deltaking er ein kontinuerleg prosess. Kvar gong ein organisasjon planlegg å betre miljøprestasjonen sin (og 

gjennomgår miljøprestasjonen sin), skal han søkje på spesifikke emne i det sektorvise referansedokumentet for å kome fram til 

kva problemstillingar som han deretter skal gripe fatt i, i ei stegvis tilnærming. 

EMAS-miljøkontrollørar skal kontrollere om og korleis organisasjonen har teke omsyn til det sektorvise referansedokumentet i 

utarbeidinga av miljøfråsegna si (artikkel 18 nr. 5 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1221/2009).  

  

(4) I samsvar med del B bokstav e) i vedlegg IV til EMAS-forordninga skal miljøfråsegna innehalde «ei oppsummering av tilgjengelege data 

om miljøprestasjonen til organisasjonen sett i høve til miljømåla og -delmåla hans med omsyn til dei vesentlege miljøverknadene hans. Det 

skal rapporterast om dei grunnleggjande indikatorane og om andre relevante eksisterande indikatorar for miljøprestasjon, slik det er 

fastsett i del C.» I vedlegg IV — del C er det fastsett at «kvar organisasjon skal òg kvart år rapportere om prestasjonen sin når det gjeld 

meir spesifikke miljøaspekt slik han har gjort greie for i miljøfråsegna si, og ta omsyn til dei sektorvise referansedokumenta som er 

nemnde i artikkel 46, dersom slike finst tilgjengelege.» 
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Akkrediterte miljøkontrollørar som skal utføre ein revisjon, krev at organisasjonen skal kunne dokumentere korleis dei 

relevante delane i det sektorvise referansedokumentet er valde ut og tekne omsyn til i lys av resultatet av miljøgjennomgåinga. 

Dei skal ikkje kontrollere om det er samsvar med standardverdiane for referansemåling av beste kvalitet, men stadfeste 

dokumentasjonen som viser korleis det sektorvise referansedokumentet er nytta som eit hjelpemiddel til å identifisere 

indikatorar og høvelege frivillige tiltak som organisasjonen kan setje i verk for å betre miljøprestasjonen sin. 

Ettersom deltaking i EMAS og bruk av sektorvise referansedokument er frivillig, bør det ikkje stillast urimelege krav til 

organisasjonen om å leggje fram slik dokumentasjon. Kontrollørane skal framfor alt ikkje kunne krevje ei individuell 

grunngjeving for kvar einskild form for beste praksis, for sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og for standardverdiar 

for referansemåling av beste kvalitet som er nemnde i det sektorvise referansedokumentet, og som organisasjonen ikkje reknar 

for å vere relevante på grunnlag av miljøgjennomgåinga si. Dei kan likevel gjere framlegg om at organisasjonen vurderer andre 

relevante faktorar i framtida som ytterlegare dokumentasjon på at organisasjonen pliktar seg til kontinuerleg å betre 

miljøprestasjonen sin. 

Oppbygginga av det sektorvise referansedokumentet 

Dette dokumentet inneheld fem kapittel. Kapittel 1 inneheld ei innleiing om rettsgrunnlaget for EMAS og gjer greie for korleis 

dokumentet skal nyttast, medan kapittel 2 definerer verkeområdet for dette sektorvise referansedokumentet. Kapittel 3 og  

4 inneheld ei kort framstilling av dei ulike formene for beste miljøstyringspraksis(5) og opplysningar om bruksområdet deira, 

for høvesvis produksjonssektoren og sektoren for handtering av kasserte køyretøy. Dersom det kan utformast spesifikke 

indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for ein bestemt beste miljøstyrings-

praksis, er det òg gjeve opplysningar om desse. Det har likevel ikkje vore mogleg å definere standardverdiar for 

referansemåling av beste kvalitet for all slik praksis, anten fordi det ikkje finst tilstrekkeleg med tilgjengelege data, eller fordi 

visse vilkår hjå kvart føretak og/eller anlegg (ulike produksjonsprosessar ved kvart produksjonsanlegg, graden av vertikal 

integrasjon osv.) varierer såpass mykje at det ikkje gjev meining med ein standardverdi for referansemåling av beste kvalitet. 

Sjølv når slike standardverdiar vert gjevne, er dei ikkje meinte å skulle vere mål som alle føretak skal nå, eller ein målestokk for 

å jamføre miljøprestasjonen til alle føretak innanfor sektoren, men snarare eit mål for kva som er mogleg å oppnå, slik at kvart 

einskilt føretak kan vurdere dei framstega som er gjorde og verte motivert til å gjere det endå betre. Nokre av indikatorane og 

standardverdiane for referansemåling er relevante for meir enn éin beste miljøstyringspraksis og vert difor oppførte fleire 

gongar. Til sist inneheld kapittel 5 ein omfattande tabell med eit utval av dei mest relevante indikatorane for miljøprestasjon, 

med tilhøyrande forklaringar og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet. 

2. VERKEOMRÅDE 

Dette referansedokumentet handlar om miljøprestasjonen til bilindustrien og visse aspekt ved sektoren for handtering av 

kasserte køyretøy. Målgruppa for dette dokumentet er føretak innanfor bilindustrien som høyrer inn under følgjande NACE-

kodar (i samsvar med næringsgrupperinga som er fastsett i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(6)): 

— NACE 29.1 Produksjon av motorvogner 

— NACE 29.2 Produksjon av karosseri til motorvogner 

— NACE 29.3 Produksjon av delar og utstyr til motorvogner 

— NACE 38.31 Demontering av vraka gjenstandar 

I tillegg til det som er nemnt ovanfor, er det to tilleggsaktivitetar som gjeld handtering av kasserte køyretøy, og som kan reknast 

som undergrupper innanfor fleire større område: Sortering og bearbeiding av avfall for materialattvinning (NACE 38.32, 

medrekna oppmaling av kasserte køyretøy) og engroshandel med avfall og skrap (NACE 46.77, medrekna demontering av 

kasserte køyretøy for innsamling og vidaresal av brukelege delar). 

Dette referansedokumentet omfattar tiltak som bilprodusentar og produsentar av delar og komponentar til motorvogner kan 

gjennomføre for å betre energiytinga i heile verdikjeda for bilproduksjon, slik figur 1 viser. Dei viktigaste sektorane som er 

omfatta av verkeområdet for dette dokumentet, er utheva i figuren.  

  

(5) FFS har offentleggjort ein rapport med ei detaljert utgreiing om dei ulike formene for beste praksis, og med ei praktisk rettleiing om korleis dei 

skal gjennomførast. Rapporten er tilgjengeleg på internett: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/BEMP_ 

CarManufacturing.pdf. Lesarane vert oppmoda om å lese denne rapporten dersom dei ønskjer å lære meir om nokre av dei formene for beste 

praksis som det er gjort greie for i dette referansedokumentet. 

(6) 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 (TEU L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 
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Figur 1 

Oversikt over verksemda i verdikjeda for bilproduksjon 

 

Verksemda til bilindustrien omfattar mange produksjonsstadium, mellom anna stanseverkstad, produksjon av karosseri, 

lakkeringsverkstad, framstilling av komponentar og delar, framstilling av framdriftssystem og understell, føremontering og 

innreiing, og ferdigmontering. I dette dokumentet er beste miljøstyringspraksisar utarbeidde på ein slik måte at dei kan nyttast 

på mange ulike typar anlegg. Med tanke på den store variasjonen når det gjeld vertikal integrasjon av den førnemnde verksemda 

innanfor det same anlegget, er det vanskeleg å evaluere og jamføre miljøprestasjonen mellom ulike anlegg, og difor må 

bruksområda og relevansen til beste praksis (og til indikatorar og standardverdiar for referansemåling) vurderast i lys av tilhøva 
ved kvart einskilt produksjonsanlegg. 

Den følgjande tabellen (tabell 1) viser dei viktigaste direkte og indirekte miljøaspekta for bilindustrien og kva aspekt som er 

omfatta av dette referansedokumentet. I tillegg viser tabell 1 dei viktigaste miljøbelastingane som er knytte til dei mest 

relevante miljøaspekta, og korleis desse vert handterte i dette dokumentet: Dei er omtala anten i dei formene for beste 

miljøstyringspraksis som det er gjort greie for i kapittel 3 og 4, eller ved å vise til andre tilgjengelege referansedokument, til 

dømes referansedokumenta om beste tilgjengelege teknikkar (BREF-dokument)(7), som det er vist til her ved å nytte koden 

deira).  

  

(7) BREF-dokument: Referansedokument om beste tilgjengelege teknikkar. Fleire opplysningar om innhaldet i referansedokumenta om beste 

tilgjengelege teknikkar og fullstendig forklaring av omgrep, forkortingar og dokumentkodar, er å finne på nettstaden til Det europeiske 

byrået for integrert førebygging og avgrensing av ureining: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/. 

Sekundære og andre leverandørar Utvinning og tilverking av råmateriale 

Ikkje omfatta av verkeområdet 

Bruksfasen 

Oppmaling, materialattvinning, energiutnytting 

Omfatta av verkeområdet 

Forvalting og utforming av forsyningskjeda / val av materiale 

Produksjon av elektrisk og elektronisk 
utstyr til motorvogner NACE 29.31 

Produksjon av karosseri til motorvogner 
NACE 29.20 

Produksjon av andre delar til  
motorvogner NACE 29.32 

Produksjon av motorvogner NACE 29.10 

Handtering av kasserte køyretøy  
NACE 38.31 

Miljøsanering, ombruk NACE 38.2 
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Tabell 1 

Dei viktigaste miljøaspekta og miljøbelastingane for bilindustrien, og korleis dei vert handsama i dette 

referansedokumentet 

Viktigaste miljøaspekt 

Tilknytt 

miljøbelasting 

Beste miljøstyringspraksis (BEMP) 

E
n

er
g

i/
k
li

m
ae

n
d

ri
n

g
 

R
es

su
rs

ar
/a

v
fa

ll
 

V
at

n
 

U
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p
p
 

B
io

lo
g
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k
 m

an
g

fa
ld

 

Forvalting av forsyningskjeda      Beste miljøstyringspraksis for forvalting av 

forsyningskjeda (avsnitt 3.6) 

Konstruksjon og utforming      Beste miljøstyringspraksis for berekraftig 

utforming (avsnitt 3.6.3) 

Beste miljøstyringspraksis for refabrikasjon av 

komponentar (avsnitt 3.7.1) 

Produksjons- og monteringsstadiet  

Stanseverkstad      Tilvising til beste miljøstyringspraksis for produk-

sjonssektoren for metallprodukt(1) 

Beste miljøstyringspraksis for forvalting av 

miljø, energi, avfall, vatn og biologisk mangfald 

(avsnitt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5) 

Karosseri      Beste miljøstyringspraksis for forvalting av 

miljø, energi, avfall, vatn og biologisk mangfald 

(avsnitt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5) 

Lakkeringsverkstad      Tilvising til beste tilgjengelege teknikkar i BREF-

dokument for STS (overflatehandsaming med 

organiske løysemiddel) og STM (overflatebehandling 

av metall- og plastoverflater) 

Framstilling av framdriftssystem 

og understell 

     Tilvising til beste miljøstyringspraksis for produk-

sjonssektoren for metallprodukt 

Beste miljøstyringspraksis for forvalting av 

miljø, energi, avfall, vatn og biologisk mangfald 

(avsnitt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5) 

Framstilling av andre 

komponentar 

     Tilvising til beste tilgjengelege teknikkar i BREF-

dokument for FMP (jarnhaldige metall), SF (smier 

og støyperi), IS (jarn og stål), TAN (fargeri), GLS 

(glas), POL (polymerar), TXT (tekstilar) osv. 

Tilvising til beste miljøstyringspraksis for produk-

sjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr(2) 
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Viktigaste miljøaspekt 

Tilknytt 

miljøbelasting 

Beste miljøstyringspraksis (BEMP) 
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Produksjonslinjer      Beste miljøstyringspraksis for forvalting av 

miljø, energi, avfall, vatn og biologisk mangfald 

(avsnitt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5) 

Infrastrukturen til anlegget      Beste miljøstyringspraksis for forvalting av 

miljø, energi, avfall, vatn og biologisk mangfald 

(avsnitt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5) 

Bruksfasen Utanfor verkeområdet, sjå figur 1 

Stadiet for kasserte køyretøy  

Miljøsanering      Tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/53/EF og 2006/66/EF(1) 

Beste miljøstyringspraksis for gjennomføring av 

ei avansert miljøstyringsordning (avsnitt 3.1.1) 

Beste miljøstyringspraksis for betre miljøsanering 

av køyretøy (avsnitt 4.2.1) 

Berging og ombruk      Direktiv 2000/53/EF og 2006/66/EF (sjå tilvisingar 

ovanfor) 

Beste miljøstyringspraksis for gjennomføring av 

ei avansert miljøstyringsordning (avsnitt 3.1.1) 

Beste miljøstyringspraksis for nettverk for 

tilbakelevering av komponentar og materiale 

Demontering og material-

attvinning av komponentar 

     Direktiv 2000/53/EF og 2006/66/EF (sjå tilvisingar 

ovanfor) 

Beste miljøstyringspraksis for gjennomføring av 

ei avansert miljøstyringsordning (avsnitt 3.1.1) 

Beste miljøstyringspraksis for delar av plast og 

komposittmateriale (avsnitt 4.2.2) 



Nr. 7/450 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

Viktigaste miljøaspekt 

Tilknytt 

miljøbelasting 

Beste miljøstyringspraksis (BEMP) 
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Handsaming etter fragmentering      Utanfor verkeområdet (tilvising til beste tilgjengelege 

teknikkar i BREF-dokument for WT (avfallshandte-

ring), sjå figur 1 

(1) Beste miljøstyringspraksis for produksjonssektoren for metallprodukt er no under utarbeiding, og ytterlegare opplysningar og 

oppdateringar er å finne på: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/fab_metal_prod.html. 

(2) Beste miljøstyringspraksis for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr er no under utarbeiding, og ytterlegare opplysningar 

og oppdateringar er å finne på: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/eeem.html. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF av 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer, 

og om oppheving av direktiv 91/157/EØF (TEU L 266 av 26.9.2006, s. 1), òg kjent som «batteridirektivet». 

Dei miljøaspekta som er oppførte i tabell 1, vart valde ut som dei mest relevante for sektoren. Kva miljøaspekt som skal 

handterast av dei einskilde føretaka, må likevel vurderast i kvart tilfelle. 

Dessutan er gjennomføring av beste miljøstyringspraksis framleis ein frivillig prosess som må tilpassast den særlege situasjonen 

for kvar organisasjon. Difor er det viktig at aktørane prioriterer dei formene for beste miljøstyringspraksis som truleg vil vere 

mest nyttige for dei. Tabellen nedanfor viser dei spesifikke aktørane som dette dokumentet gjeld for, og som mest truleg vil 

finne nyttige døme på beste miljøstyringspraksis i kvart relevante avsnitt: 

Tabell 2 

Dei viktigaste aktørane for kvar gruppe av beste miljøstyringspraksis (X = hovudmål, (x) = kan òg vere relevant)  

 Område Viktige aspekt 

Aktørar 

O
E

M
-p

ro
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u

se
n
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r(
1
) 

P
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n
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d
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g
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n
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g
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(2
) 

F
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m
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n

g
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P
R

O
D

U
K

S
J

O
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TVERRGÅANDE 

PRODUKSJON 
Miljøstyring X X X X X (x) 

Energistyring X X X X X (x) 

Avfallshandtering X X X X X (x) 

Vassforvalting X X X X X (x) 

Biologisk mangfald X X X X X (x) 

FORSYNINGSKJEDE, 

UTFORMING OG 

REFABRIKASJON 

Forvalting av forsyningskjeda, 

logistikk og utforming 

X X X    

Refabrikasjon (x)   X   
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 Område Viktige aspekt 

Aktørar 
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 Logistikk for kasserte 

køyretøy 

Innsamling    
(x) X  

Handsaming av kasserte 

køyretøy 

    
 X (x) 

(1) OEM-produsentar = produsentar av originalt utstyr, dvs. køyretøyprodusentar når det gjeld bilindustrien. 

(2) Godkjente handsamingsanlegg slik det er definert i direktiv 2000/53/EF om kasserte køyretøy. 

3. BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS, SEKTORSPESIFIKKE INDIKATORAR FOR MILJØPRESTASJON OG STANDARD-

VERDIAR FOR REFERANSEMÅLING AV BESTE KVALITET FOR BILINDUSTRIEN 

3.1. Beste praksis for miljøstyring 

Dette avsnittet er relevant for produsentar av motorvogner og tilhøyrande delar og komponentar, og er dessutan svært relevant 

for godkjende anlegg for handsaming av kasserte køyretøy. 

3.1.1. Gjennomføring av ei avansert miljøstyringsordning 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomføre ei avansert miljøstyringsordning ved alle produksjonsstadene til føretaket. Dette 

gjer det mogleg med ei kontinuerleg overvaking og betring av alle dei viktigaste miljøaspekta. 

Ei miljøstyringsordning er eit valfritt verktøy som hjelper organisasjonane med å utarbeide, gjennomføre, halde ved lag, 

gjennomgå og overvake miljøpolitikken sin og betre miljøprestasjonen sin. Avanserte ordningar kan gjennomførast i samsvar 

med ISO 14001-2015, eller helst EMAS, som begge er internasjonalt godkjende ordningar som er sertifiserte eller verifiserte av 

tredjemann, og som legg hovudvekta på kontinuerlege betring og referansemåling av miljøprestasjonen til organisasjonen. 

Brukso mråd e  

Ei miljøstyringsordning passar vanlegvis for alle organisasjonar og produksjonsstader. Miljøstyringsordninga kan ha ulikt 

verkeområde og ulik utforming alt etter kor stor og kompleks organisasjonen og dei tilhøyrande prosessane er, og alt etter kva 

spesifikke miljøverknader det dreier seg om. I nokre tilfelle kan det hende at visse aspekt ved vassforvalting, biologisk 

mangfald eller ureining av jord ikkje vert omfatta av eller overvaka i dei miljøstyringsordningane som føretaka i bilindustrien 

har innført. Dette referansedokumentet (avsnitt 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5) kan gje nyttig rettleiing om desse aspekta.  
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  o g s tandard verd iar  fo r  r e fe ran semål ing  av b est e  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

i1) Produksjonsstader med ei avansert miljøstyringsordning 

(% av anlegg/former for verksemd) 

i2) Talet på indikatorar for miljøprestasjon som er i allmenn 

bruk i heile organisasjonen, og/eller som det vert rappor-

tert om i miljøfråsegnene. 

i3) Bruk av interne eller eksterne referansemålingar for å 

betre miljøprestasjonen (J/N) 

b1) Ei avansert miljøstyringsordning er gjennomført ved alle 

produksjonsstader i heile verda 

3.2. Beste praksis for energistyring 

Dette avsnittet er relevant for produsentar av motorvogner og tilhøyrande delar og komponentar. Hovudprinsippa er òg svært 

relevante for godkjende anlegg for handsaming av kasserte køyretøy. 

3.2.1. Gjennomføring av detaljerte system for energiovervaking og -styring 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomføre detaljert energiovervaking på prosessnivå ved alle produksjonsstader, saman med 

eit energistyringssystem som er sertifisert eller verifisert av tredjemann, for å oppnå best mogleg energiforbruk. 

Energistyringsplanar for beste praksis omfattar følgjande aspekt, som er formaliserte i samsvar med ei styringsordning som 

krev organisatoriske betringar, til dømes ei ordning som er sertifisert etter ISO 50001 eller integrert i EMAS: 

— Innføring av ein politikk, strategi og handlingsplan for energistyring. 

— Aktive forpliktingar frå den øvste leiinga. 

— Måling og overvaking av ytinga. 

— Opplæring av personalet. 

— Kommunikasjon. 

— Kontinuerleg betring. 

— Investering. 

Brukso mråd e  

Eit energistyringssystem som er sertifisert etter ISO 50001 eller integrert i EMAS, kan nyttast ved alle anlegg eller anleggs-

område. 

Innføring av detaljerte system for energiovervaking og -styring, kan vere føremålstenleg for alle produksjonsanlegg og bør 

vurderast på høveleg nivå for å fremje tiltak, sjølv om dette ikkje er naudsynt ut ifrå ein systematisk synsvinkel. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  o g s tandard verd iar  fo r  r e fe ran semål ing  av b est e  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i4) Talet på produksjonsanlegg med detaljerte system for 

energiovervaking (tal eller % av anlegg/former for 

verksemd) 

i5) Talet på produksjonsanlegg med eit energistyringssystem 

som er sertifisert etter ISO 50001 eller integrert i EMAS 

(tal eller % av anlegg/former for verksemd) 

b2) Spesifikke energistyringsplanar er gjennomførte ved alle 

produksjonsstader (organisasjonsnivå) 

b3) Detaljert overvaking per prosess er gjennomført på staden 

(anleggsnivå) 

b4) Anlegget innfører styringsfunksjonar for energistyringa, 

til dømes for å stengje ned område av anlegget i periodar 

utan drift, for produksjonsstader med detaljert overvaking 

(produksjonsstadnivå) 
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3.2.2. Meir effektive energibrukande prosessar 

Beste miljøstyringspraksis er å sikre at høge nivå av energieffektivitet vert haldne ved lag, ved å gjennomgå energibrukande 

prosessar jamleg og vurdere alternativ for betre kontroll og styring, og for reparasjon og/eller utskifting av utstyr. 

Viktige prinsipp som kan følgjast for å betre energieffektiviteten ved alle produksjonsanlegg, omfattar: 

— Gjennomgåingar av energiytinga. 

— Automatisering og tidsplanar for å redusere grunnbelastinga. 

— Soneinndeling. 

— Kontrollar for å avdekkje lekkasjar og tap. 

— Isolasjon av røyr og utstyr. 

— Installasjon av varmeattvinningssystem, til dømes varmevekslarar, dersom det er mogleg. 

— Installasjon av kraftvarmeverk (kombinert varme- og kraftproduksjon). 

— Ettermontering. 

— Utskifting eller kombinering av energikjelder. 

Brukso mråd e  

Dei teknikkane som er nemnde i denne beste miljøstyringspraksisen, kan i prinsippet nyttast for både nye anlegg og 

eksisterande installasjonar. Vanlegvis er potensialet for optimering likevel større for eksisterande installasjonar som har utvikla 

seg organisk gjennom mange år for å tilpasse seg nye og endra produksjonskrav, der synergieffektar og rasjonaliseringar kan 

gje tydelegare resultat. 

Ikkje alle anlegg vil kunne innføre kraftvarmesystem: I anlegg med få krav til termiske prosessar eller oppvarming vil 

kraftvarme ikkje vere kostnadseffektivt. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i6) Gjennomføring av jamlege gjennomgåingar av system, automatisering, 

reparasjonar, vedlikehald og oppgraderingar (% av produksjonsstader) 

i7) Samla energibruk (kWh) per funksjonell eining(1) 

— 

(1) I denne og i fleire andre indikatorar tyder termen «funksjonell eining» ei eining for produksjonsmengd, aktivitet eller ressurs som kvar 

organisasjon nyttar for å vise kva som er mest relevant for den særlege situasjonen hans, (og som kan tilpassast alt etter produksjonsstad, 

miljøaspekt som vert vurdert, osv.). Typiske parametrar som vert nytta som funksjonelle einingar i industrien, (og som vanlegvis vert målte 

over ein referanseperiode på t.d. eitt år), er til dømes 

— talet på produserte einingar (køyretøy, motorar, girkassar, delar...) 

— omsetning i euro 

— meirverdi i euro 

— produksjonsmengd i kg 

— lønstakarar i heiltidsekvivalentar (HTE) 

— talet på arbeidstimar 
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3.2.3. Bruk av fornybar og alternativ energi 

Beste miljøstyringspraksis er å nytte fornybar energi som vert produsert på eller utanfor staden, for å dekkje energibehova til eit 

produksjonsanlegg for køyretøy. 

Etter å ha gjort ein innsats for å redusere energibruken mest mogleg (sjå avsnitt 3.2.2), kan til dømes dei følgjande fornybare 

eller alternative energikjeldene vurderast: 

— Fornybare energikjelder på staden, til dømes termisk solenergi, solcellepanel, vindturbinar, geotermisk energi, biomasse 

eller vasskraft. 

— Alternative energikjelder på staden (eventuelt med lågare karbonutslepp), til dømes kraftvarmeverk eller kombinert 

produksjon av varme, avkjøling og kraft. 

— Innkjøp av fornybar energi utanfrå, anten direkte eller gjennom større forsyningsnett. 

Brukso mråd e  

Gjennomføringsevna, kostnadene og den naudsynte teknologien vil variere mykje, alt etter dei lokale fornybare ressursane. 

Faktorar som er særeigne for området og for sjølve produksjonsstaden, til dømes klima, terreng og jordbotn, skugge og 

eksponering og tilgjengeleg plass, varierer mykje og vil verke inn på om det er mogleg å produsere fornybar energi på staden. 

Byggjeløyve kan òg vere eit administrativt hinder i visse jurisdiksjonar. 

Innkjøp av energi utanfrå er som regel enklare, anten gjennom partnarskap med energiprodusentar (til dømes på lokalt plan) 

eller ved å velje ei form for fornybar energi frå eit forsyningsselskap, noko som vert eit stadig meir vanleg tilbod i dei fleste 

medlemsstatane. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i8) Prosentdel av produksjonsstadene som er vurderte for 

potensial for og mogleg bruk av fornybare energikjelder 

(%) 

i9) Prosentdel av sluttbruken av energi som kjem frå 

fornybare energikjelder og er produsert på staden (%) 

i10) Energiforbruk frå fossilt brensel (MWh eller TJ) per 

funksjonell eining 

b5) Alle produksjonsstader er vurderte for mogleg bruk av 

fornybare energikjelder 

b6) Energibruken er rapportert, med opplysningar om fossil 

og ikkje-fossil energi 

b7) Det er innført ein politikk for å stimulere til auka bruk av 

fornybar energi 

3.2.4. Best mogleg lysgjeving i produksjonsanlegg for køyretøy 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere energibruken til lysgjeving ved ein kombinasjon av optimal utforming og plassering, 

bruk av effektiv lysgjevingsteknologi og strategiar for soneinndeling. 

Ein integrert metode for best mogleg energieffektivitet for lysgjeving må ta omsyn til følgjande element: 

— Romutforming: Bruk av dagslys, kombinert med kunstig lysgjeving der det er mogleg. 

— Best mogleg plassering og spreiing av lysarmaturar: Høgd og avstand mellom lysarmaturane, innanfor det som er mogleg 

av omsyn til vedlikehald, reingjering, reparasjonar og kostnader. 

— Meir effektive innretningar for lysgjeving: Val av effektive tekniske løysingar (på systemnivå) som gjev tilstrekkeleg lys 

til å skape eit trygt arbeidsmiljø.  
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— Lysgjeving gjennom soneinndeling: Lyset vert slått på eller av etter behov og om nokon er til stades. 

Ein kombinasjon av tiltaka ovanfor kan vere den mest effektive og omfattande måten å redusere energibruken til lysgjeving på. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt, sjølv om det finst ulike former for lysgjevingsteknologi med ulike 

bruksområde og avgrensingar som kan gjere at nokre av dei er ueigna for bruk i visse arbeidsmiljø. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i11) Innføring av betre plasserte og meir energieffektive 

lyskjelder (% av områda med lysgjeving ved ein produk-

sjonsstad, % av det samla talet på produksjonsstader) 

i12) Gjennomføring av strategiar for soneinndelt lysgjeving 

(% av områda med lysgjeving ved ein produksjonsstad, 

% av det samla talet på produksjonsstader) 

i13) Energibruken til lysgjevingsutstyr(1) (kWh/år for eit 

anlegg) 

i14) Gjennomsnittleg effektivitet for lysarmaturar i heile 

anlegget (lm/W) 

b8) Dei mest energieffektive løysingane for lysgjeving 

tilpassa krava på kvar einskild arbeidsplass er 

gjennomførte på alle produksjonsstader 

b9) Ordningar for soneinndeling er innførte på alle produk-

sjonsstader 

(1) Dersom bruken er målt på detaljnivå. 

3.2.5. Fornuftig og effektiv bruk av trykkluft 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere energiforbruket ved å kartleggje og vurdere bruken av trykkluft, ved å ha best moglege 

trykkluftanlegg og eliminere lekkasjar, ved å tilpasse tilbodet til behovet for trykkluft, ved å auke energieffektiviteten til 

kompressorar og ved energiutnytting av spillvarme. 

Bruken av trykkluft kan optimerast i samsvar med ei rekkje tiltak på tre område: 

— Tiltak på tilbodssida: 

— Unngå og slutte med feil bruk av trykkluft. 

— Gjennomgå bruken av trykkluftsverktøy. 

— Overvake og kontrollere behovet. 

— Setje i verk haldningsskapande program. 

— Tiltak for distribusjonsnett og system: 

— Identifisere og redusere lekkasjar mest mogleg. 

— Redusere trykket. 

— Inndele i soner. 

— Bruke ventilar. 

— Tiltak på behovssida: 

— Dimensjonere og styre kompressorsystemet etter behov. 

— Auke den samla energieffektiviteten til trykkluftanlegget.  
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— Utføre jamlege inspeksjonar av systemtrykket. 

— Auke energieffektiviteten til viktige systemkomponentar. 

— Utføre jamlege inspeksjonar av filter. 

— Nytte energieffektive tørkeapparat og best mogleg drenering. 

— Installere system for energiutnytting av spillvarme. 

Brukso mråd e  

Metodane for å gjere trykkluftanlegg meir energieffektive kan nyttast av alle føretak som har eit slikt system til rådvelde, utan 

omsyn til storleik. 

Utskifting av trykkluftutstyr og eliminering av lekkasjar gjeld generelt for alle system, utan omsyn til alderen og den noverande 

tilstanden til systemet. 

Når det gjeld best mogleg utforming av systema, er tilrådingane særleg relevante for system som er påbygde gjennom fleire 

tiår — og ein reknar med at denne metoden kan nyttast for minst 50 % av alle trykkluftanlegg. 

Når det gjeld bruk av spillvarme, er det eit kontinuerleg behov for prosessvarme for å verkeleggjere dei eksisterande potensiala 

for energi- og kostnadssparing. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i15) Elektrisitetsbruk i trykkluftanlegget per volumeining på 

staden for sluttbruk (kWh/m3 levert trykkluft) 

b10) Energibruken til trykkluftanlegget er lågare enn 

0,11 kWh/m3 levert trykkluft for store installasjonar som 

vert drivne ved eit overtrykk på 6,5 bar, med volum-

straumen normalisert ved 1 013 mbar og 20 oC, og 

trykkavvik på høgst 0,2 bar 

b11) Når alle luftforbrukande innretningar er slegne av, har 

nettet framleis eit stabilt trykk, og kompressorane  

(i kviletilstand) koplar seg ikkje om til belastingstilstand 

3.2.6. Best mogleg bruk av elektrisk motor 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere elektrisitetsforbruket gjennom best mogleg bruk av elektriske motorar, særleg ved å 

nytte turtalsregulatorar til å tilpasse turtalet etter behov, særleg til bruk i til dømes pumper. 

Elektriske motorar finst i dei fleste produksjonsprosessar og kan optimerast for å verte meir effektive. Blant innleiande steg kan 

det undersøkjast om belastinga på motorane kan gjerast mindre, og straumkvaliteten, motorstyrefunksjonane og motor- og 

overføringseffektiviten kan gjennomgåast. Utskifting kan vurderast, ettersom moderne, energieffektive motorar kan redusere 

energiforbruket med opptil 40 % jamført med eldre modellar. 

Når det gjeld innretningar med variabel fart eller belasting, er det endå betre å installere turtalsregulatorar for å tilpasse 

motordrifta elektronisk med minst mogleg tap. Dette er særleg relevant, og har størst potensial for sparing når det gjeld vanlege 

innretningar som til dømes pumper og vifter. Kort tilbakebetalingstid gjer ofte at slike investeringar vert økonomisk attraktive.  
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Brukso mråd e  

Før betringspotensialet til optimeringa kan vurderast, må typen belasting vurderast og ein eigna elektrisk motor veljast. 

Ettermontering har det største potensialet for optimering, etter at det er vurdert om det kan installerast ein motor med lågare 

nominell effekt (dersom belastinga vert redusert), samstundes som det vert teke omsyn til mellom anna storleik, vekt og 

startkapasitet. Det er mogleg å optimere drifta ved å tilpasse valet av motor best mogleg til bruken òg ved nykonstruksjon eller 

nye innkjøp. 

Når det gjeld installasjon av turtalsregulator, må det takast omsyn til dei viktigaste negative verknadene, som er harmonisk 

forvrenging, kjøleproblem ved låg fart og mekanisk resonans ved visse turtal. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i16) Prosentdel av elektriske motorar med installert turtalsregulator (% av 

samla installert effekt eller av samla tal) 

i17) Prosentdel av pumper med installert turtalsregulator (% av samla installert 

effekt eller av samla tal) 

i18) Gjennomsnittleg effektivitet av pumper (%) 

— 

3.3. Beste miljøstyringspraksis for avfallshandtering 

Dette avsnittet er relevant for produsentar av motorvogner og tilhøyrande delar og komponentar, og er dessutan svært relevant 

for godkjende anlegg for handsaming av kasserte køyretøy. 

3.3.1. Førebygging og handtering av avfall 

Beste miljøstyringspraksis er å innføre ein overordna strategi for avfallshandtering i organisasjonen med høge mål for størst 

mogleg avfallsreduksjon, og å nytte strategien på produksjonsstadene i form av tilpassa avfallshandteringsplanar som tek sikte 

på å minimere avfallsproduksjonen under drift og etablere strategiske partnarskap for å finne marknader til dei avfallsfrak-

sjonane som står att. 

Ein effektiv strategi for avfallshandtering i organisasjonen tek sikte på å unngå slutthandsaming ved å følgje avfallshandte-

ringshierarkiet(8), dvs. i prioritert rekkjefølgje: 

— Reduksjon av avfallsmengda gjennom langsiktig planlegging, lenging av levetida til produktet før det vert til avfall, betre 

produksjonsmetodar og handtering av avfallet i forsyningskjeda. 

— Ombruk av materialane i noverande form. 

— Attvinning ved å innføre 

— innsamling og sortering, 

— måling og overvaking av avfallsproduksjonen, 

— prosedyrar og metodar,  

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (TEU L 312 av 

22.11.2008, s. 3), kjent som rammedirektivet om avfall, innfører ei prioriteringsrekkjefølgje for tiltak for reduksjon og handtering av avfall. 

Dette er kjent som avfallshandteringshierarkiet. I hierarkiet er avfallsførebygging sett høgast, deretter kjem ombruk av avfall, deretter 

materialattvinning, og til sist (energi)utnytting av avfallsfraksjonar som ikkje kan førebyggjast, nyttast om att eller attvinnast. 

Slutthandsaming skal berre vurderast når ingen av dei førnemnde alternativa er moglege. 
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— innføring av avfallslogistikk, 

— partnarskap og medverknad frå aktørane si side. 

— Utnytting av energi frå avfall gjennom forbrenning eller meir avanserte teknikkar. 

Brukso mråd e  

I visse regionar kan ein avgrensa lokal infrastruktur og lokale føresegner for slutthandsaming vere til hinder for å unngå at 

avfall vert sendt til deponering. I slike tilfelle er samarbeidet med lokale aktørar ein viktig del av avfallshandteringsplanen. 

Når det best eigna alternativet for avfallshandtering skal veljast, må det takast omsyn til både logistikk, materialeigenskapar og 

økonomisk verdi. 

Små og mellomstore føretak har ikkje alltid råd til å klare dei kapitalkostnadene som visse avfallsreduserande teknikkar krev i 

form av nytt utstyr, opplæring eller programvare. 

Til sist kan svært ambisiøse mål, til dømes det å slutte heilt med deponering av avfall, vere uråd å nå for visse produksjons-

anlegg, alt etter i kor stor grad prosessane til anlegget er vertikalt integrert. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i19) Produksjon av avfall per funksjonell eining (kg/funk-

sjonell eining) 

i20) Produksjon av farleg avfall per funksjonell eining 

(kg/funksjonell eining) 

i21) Avfall sendt til spesifikke avfallsstraumar, medrekna 

materialattvinning, energiutnytting og deponering 

(kg/funksjonell eining, % samla avfall) 

i22) Utarbeiding og gjennomføring av ein overordna avfalls-

strategi med overvaking og mål for betringar (J/N) 

i23) [For organisasjonar med fleire produksjonsstader] Talet 

på produksjonsstader som har innført avanserte planar 

for avfallshandtering (tal) 

i24) [For organisasjonar med fleire produksjonsstader] Talet 

på produksjonsstader som har slutta heilt med depo-

nering av avfall (tal) 

b12) Det er innført planar for avfallshandtering [på alle 

produksjonsstader] 

b13) Det er ikkje sendt avfall til deponering frå noka form for 

verksemd eller frå nokon produksjonsstad, verken med 

eller utan produksjon 

3.4. Beste miljøstyringspraksis for vassforvalting 

Dette avsnittet er relevant for produsentar av motorvogner og tilhøyrande delar og komponentar. Hovudprinsippa er òg svært 

relevante for godkjende anlegg for handsaming av kasserte køyretøy. 

3.4.1. Strategi og forvalting av vassbruk 

Vassforvalting er eit emne som vekkjer aukande grad av uro, og som ofte ikkje er nærmare omfatta i standardiserte miljø-

styringsordningar. Beste miljøstyringspraksis er difor å gjennomføre overvaking og å gjennomgå spørsmål om vassforsyning i 

samsvar med ei godkjend konsolidert ramme for vassforvalting som gjer det mogleg for organisasjonane å 

— vurdere bruk og utslepp av vatn, 

— vurdere risikoar for lokale vassdrag og for forsyningskjeda, 

— utarbeide ein plan for korleis vatn kan nyttast meir effektivt og utsleppa av spillvatn kan betrast, 

— samarbeide med forsyningskjeda og andre organisasjonar,  
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— halde organisasjonen og andre ansvarlege, 

— offentleggjere resultat. 

Brukso mråd e  

Vassforvalting er eit tema som inneber store lokale variasjonar: Det same nivået av vassforbruk kan leggje eit ekstremt press på 

dei tilgjengelege ressursane i område med knapp tilgang på vatn, medan det ikkje ville utgjere noko problem i område med 

rikelege vassressursar. Difor må den innsatsen til føretaka når det gjeld vassforvalting, stå i eit rimeleg høve til den lokale 

situasjonen. 

Det finst fleire utfordringar i samband med innsamling av tilstrekkelege data for å kunne gjere ei fullstendig konse-

kvensvurdering når det gjeld vatn. Organisasjonane bør difor prioritere innsatsen sin og leggje størst vekt på dei prosessane, 

områda og produkta som er mest vasskrevjande, og på dei som er å finne i område med høg risiko for knappe vassressursar. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i25) Vassbruk per funksjonell eining (m3/funksjonell eining) 

i26) Produksjonsstader som har gjennomført ei vurdering av 

vasstrategien (% av anlegg/former for verksemd) 

i27) Produksjonsstader som overvakar vassbruken (%) 

i28) Produksjonsstader som har separate vassmålarar for 

produksjonsprosessar og for sanitær bruk (%) 

b14) Innføring av ein vasstrategi i samsvar med eit godkjent 

verktøy, til dømes FN-initiativet CEO Water Mandate, 

som omfattar ei vurdering av knappe vassressursar 

b15) Vassbruk på staden vert målt per produksjonsstad og per 

prosess, og eventuelt ved bruk av automatisert 

programvare 

3.4.2. Mogleg vassparing ved bilfabrikkar 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere vassbruken mest mogleg ved alle produksjonsanlegg ved jamleg å vurdere gjennom-

føringa av vassparande tiltak og sikre at dei fleste produksjonsmetodane og apparata er klassifiserte som svært effektive. 

Potensialet for vassparing i heile anlegget(9) kan oppnåast gjennom følgjande tiltak: 

— Unngå bruk av vatn ved 

— feiing av alle område før spyling, 

— tetting av lekkasjar, 

— bruk av alternativ til væskeringpumper. 

— Redusere bruken av vatn ved 

— meir effektive arbeidsprosessar, 

— installasjon av strøymingsregulerande ventilar på forsyningsleidningane til vasskranane, 

— vassparande dyser til skyljing og spyling, 

— tidsbrytarar til skyljing,  

  

(9) Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld ikkje spesifikt for lakkeringsverkstader (der det er mogleg å spare mykje vatn), ettersom det finst 

retningslinjer tilgjengeleg i dei relevante BREF-dokumenta (STS, STM). 
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— vassparande innretningar for personalet, 

— reingjeringsprosessar med ultralyd, 

— motstraumsskyljing, 

— mellomskyljing. 

Brukso mråd e  

Vassparande innretningar kan nyttast i mange samanhengar og har ingen negativ innverknad på ytinga dersom dei vert valde ut 

og installerte på rett måte. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e fer ansemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i25) Vassbruk per funksjonell eining (m3/funksjonell eining) 

i29) Prosentdel av drifta ved eksisterande produksjonsstader 

der vassparande sanitære innretningar og prosessar er 

ettermonterte (%) 

i30) Prosentdel av nye produksjonsstader som er utstyrte med 

vassparande innretningar og prosessar (%) 

b16) Alle nye produksjonsstader er utstyrte med vassparande 

sanitære innretningar, og vassparande innretningar er 

ettermonterte ved alle eksisterande produksjonsstader 

3.4.3. Attvinning av vatn og oppsamling av regnvatn 

Beste miljøstyringspraksis er å unngå eller fjerne bruken av vatn av høg kvalitet i prosessar der dette ikkje er naudsynt, og å 

oppfylle dei attståande behova ved å nytte meir ombruk og resirkulering. 

For mange bruksområde, til dømes som kjølevatn, til spyling av toalett og urinalar, vask av køyretøy/komponentar og 

kontinuerleg vatning av andre område enn dyrkingsområde, er det mogleg å byte ut drikkevatn eller anna vatn av høg kvalitet 

med resirkulert vatn frå oppsamla regnvatn eller vatn som er attvunne frå annan bruk. 

Installasjon av desse systema krev vanlegvis følgjande element: 

— For system for attvinning av spillvatn: 

— tankar til førehandsaming, 

— reinsesystem, 

— pumpeanlegg. 

— For system til oppsamling av regnvatn: 

— oppsamlingsområde, 

— overføringssystem, 

— lagringsanlegg, 

— distribusjonssystem. 

Brukso mråd e  

System for attvinning av vatn kan installerast i alle nye bygningar. Ettermontering av slike system i eksisterande bygningar er 

dyrt og kan vere upraktisk, med mindre bygningen gjennomgår omfattande rehabilitering. 

Den økonomiske lønsemda av system for oppsamling av regnvatn er svært avhengig av klimaet.  
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i25) Vassbruk per funksjonell eining (m3/funksjonell eining) 

i31) Installasjon av system for attvinning av spillvatn (J/N) 

i32) Installasjon av system for attvinning av regnvatn (J/N) 

i33) Årleg mengd av regnvatn og attvunne spillvatn som vert 

nytta (m3/år) 

i34) Prosentdel av den samla vassbruken som er attvunne 

regnvatn eller spillvatn (%) 

b17) Resirkulering av vatn i «lukka krinsløp» er gjennomført 

med ein attvinningsgrad på minst 90 % der det er 

mogleg 

b18) 30 % av behovet for vatn er oppfylt med oppsamla 

regnvatn (i regionar med tilstrekkeleg nedbør) 

3.4.4. Grøne tak for handtering av regnvassoverløp 

Beste miljøstyringspraksis er å installere eller ettermontere grøne tak på industribygningar, særleg i område med sårbart miljø 

der det er viktig å regulere avrenninga ved regnvassoverløp. 

Installasjon av grøne tak der konstruksjonen gjer dette mogleg, kan medverke til å nå følgjande mål: 

— Demping av vassmengda, særleg ved ekstreme vêrtilhøve. 

— Lengre levetid for taket (redusert materialforbruk). 

— Isolerande effekt (redusert energiforbruk til oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering. 

— Bevaring av det biologiske mangfaldet. 

— Betre vasskvalitet. 

Brukso mråd e  

Grøne tak kan nyttast i mange eksisterande og nye bygningskonstruksjonar, men i praksis er det få stader som passar til å ta i 

bruk ei slik løysing på eit breiare grunnlag. Avgrensingane omfattar den faktiske risikoen for stormar, avgrensingar i bygnings-

strukturen, soltilhøve, fukt, fuktisolering, eksisterande taksystem og handtering av oppsamla regnvatn. 

Dessutan må bruken av taket vegast opp mot annan miljøvenleg bruk, til dømes installasjon av solenergisystem (solvarme/ 

solcellepanel) og innstrøyming av dagslys. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i35) Prosentdel av produksjonsstader som passar til grøne tak, og som har fått 

installert grøne tak (%) 

i36) Vasslagringskapasiteten til det grøne taket: prosentdel av vassbindings-

evne (%), overvatn (m3) 

i37) Kjøleeffekt: redusert energibehov for oppvarming, ventilasjon og luft-

kondisjonering (MJ) 

i38) Kvalitative indikatorar på biologisk mangfald (t.d. talet på artar som lever 

på taket), avhengig av lokale tilhøve 

— 
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3.5. Beste miljøstyringspraksis for forvalting av biologisk mangfald 

Dette avsnittet er relevant for produsentar av motorvogner og tilhøyrande delar og komponentar. Hovudprinsippa er òg svært 

relevante for godkjende anlegg for handsaming av kasserte køyretøy. 

3.5.1. Gjennomgåing av og strategi for forvalting av økosystem og biologisk mangfald i heile verdikjeda 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomgå forvaltinga av økosystemet, slik at verknadene av økosystemtenestene i heile 

verdikjeda vert lette å forstå, og å samarbeide med relevante aktørar for å redusere eventuelle problem mest mogleg. 

Organisasjonane kan nytte metodar som til dømes Corporate Ecosystem Services Review (som er utarbeidd av World 

Resources Institute i samarbeid med WBCSD – World Business Council for Sustainable Development), som omfattar fem steg: 

— Velje verkeområde. 

— Identifisere økosystemtenester som skal prioriterast (kvalitative tenester). 

— Analysere tendensar for prioriterte tenester. 

— Identifisere forretningsrisikoar og -utsikter. 

— Utarbeide strategiar. 

Brukso mråd e  

Gjennomgåingar av økosystem kan enkelt gjennomførast av føretak i alle storleikar, med varierande grad av detaljar og djupn i 

forsyningskjeda. Metodane som det er gjort greie for, omfattar integrering av forvaltinga av biologisk mangfald på 

(miljø)styringsnivået til organisasjonen, og kan difor lett koplast saman med mange andre eksisterande prosessar og 

analyseteknikkar i føretaket, til dømes livsløpsvurderingar, arealforvaltingsplanar, økonomiske konsekvensanalysar, føretaks-

rapportar og vurderingar av berekraft. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i39) Bruk av metodar for å vurdere økosystemtenester i 

verdikjeda (J/N eller dekkingsområde i %) 

i40) Dekking av det relevante verkeområdet, slik det er 

fastsett ved prioritering (J/N eller dekkingsområde i %) 

b19) Økosystemet er gjennomgått på høgt nivå i heile 

verdikjeda, følgt av ei meir detaljert gjennomgåing av 

økosystemet i identifiserte høgrisikoområde 

b20) Det er utarbeidd strategiar for å avgrense problem i 

prioriterte område som er identifiserte i forsyningskjeda, 

i samarbeid med lokale aktørar og eksterne sakkunnige 

3.5.2. Forvalting av biologisk mangfald på produksjonsstaden 

Beste miljøstyringspraksis er å betre dei direkte innverknadene på det biologiske mangfaldet på området til føretaket ved å 

måle, forvalte og rapportere om innsatsen for det biologiske mangfaldet, i samarbeid med lokale aktørar. 

Tre viktige steg er avgjerande for å betre verknadene av biologisk mangfald på produksjonsstaden: 

— Måling av biologisk mangfald for å kartleggje dei positive og negative verknadene som ein organisasjon har på biologisk 

mangfald, til dømes med vekt på arealbruk, miljøverknader og verneverdige artar. Beste praksis kan omfatte kartlegging 

av stadeigne former for biologisk mangfald eller risiko, medrekna vurdering av omkringliggjande område, og måling i 

samsvar med indikatorar og artslister.  
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— Forvalting og samarbeid med aktørar: Forvalting av produksjonsstaden på ein måte som fremjar og held ved lag det 

biologiske mangfaldet, og gjennomføring av økologiske kompensasjonstiltak, i samarbeid med organisasjonar som er 

spesialistar på biologisk mangfald, og opplæring av personale og underleverandørar. 

— Rapportering: Deling av informasjon med aktørar om verksemda, verknadene og ytinga til organisasjonen når det gjeld 

biologisk mangfald. 

Brukso mråd e  

Mange av metodane gjeld generelt og kan innførast når som helst under drifta ved produksjonsstaden. Eksisterande produk-

sjonsstader kan ha liten eller slett ingen plass til nyutvikling, sjølv om nokre løysingar kan innførast på overflater som alt er i 

bruk (sjå avsnitt 3.4.4). 

Eit problem som organisasjonane som gjennomfører denne beste miljøstyringspraksisen står overfor, er at dei områda som er 

sette av til å fremje biologisk mangfald, kan verte verna, noko som kan hindre framtidig bruk til eventuelle planlagde utvidingar 

på lengre sikt. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i41) Talet på samarbeidsprosjekt med aktørar for å handtere 

spørsmål om biologisk mangfald (tal) 

i42) Det er innført prosedyrar/instrument for å analysere 

tilbakemeldingar om biologisk mangfald frå kundar, 

aktørar og leverandørar (J/N) 

i43) Oversikt over jord eller andre område som føretaket eig, 

leiger eller forvaltar i eller i nærleiken av verna område 

eller område av høg verdi for det biologiske mangfaldet 

(m2) 

i44) Det er innført ein plan for hagebruk som tek omsyn til 

det biologiske mangfaldet, for lokale eller andre område 

som føretaket eig, leiger eller forvaltar (J/N) 

i45) Indeks for biologisk mangfald (skal utarbeidast i samsvar 

med lokale tilhøve) 

b21) Det er utarbeidd ein omfattande plan for biologisk 

mangfald for å sikre at spørsmål som gjeld biologisk 

mangfald, vert innarbeidde på ein systematisk måte 

gjennom måling, overvaking og rapportering 

b22) Det er etablert eit samarbeid med sakkunnige og lokale 

aktørar 

3.6. Beste miljøstyringspraksis for utforming og forvalting av verdikjeda 

Dette avsnittet er relevant for produsentar av motorvogner og tilhøyrande delar og komponentar. 

3.6.1. Fremjing av miljøbetringar i heile forsyningskjeda 

Beste miljøstyringspraksis er å krevje at alle større leverandørar skal ha sertifiserte miljøstyringsordningar, fastsetje mål for 

miljøkriterium og gjennomføre revisjonar høgrisikoleverandørar for å sikre at dei oppfyller krava. Dette kan støttast ved 

opplæring av og samarbeid med leverandørane for å sikre at miljøprestasjonen deira vert betre. 

Leiande organisasjonar legg vinn på å betre miljøprestasjonen i leverandørkjeda si ved å 

— spore materiale ved hjelp av det internasjonale systemet for materialdata (IMDS),  
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— krevje at direkte leverandørar har sertifiserte eller verifiserte miljøstyringsordningar, 

— setje seg mål for miljøbetringar og samarbeide med primære leverandørar om korleis måla skal nåast (vanlegvis ved å 

redusere avfallsmengda og auke materialattvinninga, redusere energiforbruket og CO2-utsleppa, auke prosentdelen av 

berekraftige materiale i innkjøpte komponentar og betre det biologiske mangfaldet), 

— støtte leverandørane slik at dei kan betre miljøverknaden sin, 

— overvake og handheve tiltaka. 

Brukso mråd e  

Mange OEM-produsentar krev at alle dei primære leverandørane deira skal godta dei same generelle åtferdsreglane som er 

integrerte i kjøpsavtalene. I første omgang kan det vere føremålstenleg å konsentrere seg om primære leverandørar som utgjer 

størstedelen av det samla innkjøpsbudsjettet, eller om dei som har størst miljøverknader. Revisjonar av primære leverandørar 

krev ein omfattande innsats som ofte er mogleg å gjennomføre berre for større organisasjonar som alt praktiserer ein nøye 

inspeksjon av verksemda til leverandørane. På lengre sikt kan krava utvidast til å gjelde fleire leverandørar. 

Når det gjeld bruksområdet for beste praksis for dei primære leverandørane sjølve i staden for OEM-produsentane, bør 

leverandørane ta omsyn til den påverknadskrafta som organisasjonen kan ha for å skjerpe krava til eigne leverandørar, på 

bakgrunn av deira eigen storleik eller eiga kjøpekraft, og deira eiga relative vekt som kundar i leverandørane sin portefølje. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i46) Prosentdel av primære (direkte) leverandørar (etter tal 

eller etter innkjøpsbudsjett/-verdi) som oppfyller dei 

standardane som krevst i samsvar med intern eller 

ekstern revisjon (%) 

i47) Spørjeskjema for eigenvurdering er sende til direkte 

høgrisikoleverandørar (J/N) 

i48) Utvikling og opplæring av direkte leverandørar er 

gjennomført (J/N) 

b23) Alle større leverandørar skal ha innført ei miljø-

styringsordning for å kunne få godkjent kjøpsavtaler 

b24) Det er fastsett miljøkriterium for kjøpsavtaler på alle 

område med miljøverknader 

b25) Alle direkte leverandørar har fått tilsendt spørjeskjema 

for eigenvurdering, og høgrisikoleverandørar vert 

reviderte av kundar eller tredjemann 

b26) Utvikling og opplæring av direkte leverandørar er 

gjennomført 

b27) Det er fastsett prosedyrar for handheving av manglande 

etterleving 

3.6.2. Samarbeid med leverandørar og kundar for å redusere emballasjemengda 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere og nytte om att emballasje til levering av materialar og komponentar. 

Beste praksis byggjer på følgjande prinsipp: 

— Redusere unødvendig emballasje, og samstundes sikre fullgod funksjonalitet (vern av delar, lett tilgang). 

— Undersøkje om det finst alternative emballasjemateriale som anten er mindre ressurskrevjande eller enklare å nytte om att 

eller attvinne.  



30.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 7/465 

 

— Utarbeide ein omvend logistikk for retur av tom emballasje til leverandørar, eller for å ta tilbake emballasje frå kundane i 

eit lukka krinsløp. 

— Undersøkje om det finst alternative bruksområde for eingongsemballasje, slik at disponering kan unngåast (høgare oppe i 

«avfallshandteringshierarkiet»(10)). 

Brukso mråd e  

Desse prinsippa gjeld generelt for all emballasje som er i bruk. Det faktiske bruksområdet for nyskapande løysingar vil vere 

avgrensa av leverandørane eller kundane sin vilje til å samarbeide om ordninga. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i20) Produksjon av avfall per funksjonell eining (kg/funksjonell eining) 

i49) Produksjon av emballasjeavfall per funksjonell eining (kg/funksjonell 

eining) 

i50) Produksjon av emballasjeavfall per produksjonsstad eller vedlikehalds-

gruppe (kg/produksjonsstad, kg/vedlikehaldsgruppe) 

— 

3.6.3. Utforming med sikte på berekraft ved bruk av livsløpsvurderingar 

Livsløpsvurderingar medverkar til å identifisere moglege betringar og avvegingar mellom ulike miljøverknader, og til å unngå 

at miljøbyrder vert overførte frå éin del av livsløpet til produktet til ein annan. 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomføre omfattande livsløpsvurderingar i utformingsfasen for å gjere det lettare å fastsetje 

spesifikke mål for betring når det gjeld ulike miljøverknader og sikre at desse måla vert nådde, og for å støtte avgjerder som 

vert tekne ved bruk av verktøy for livsløpsvurdering med sikte på å 

— sikre berekraftige ressursar, 

— sikre minst mogleg bruk av ressursar i produksjons- og transportfasen, 

— sikre minst mogleg bruk av ressursar i bruksfasen, 

— sikre at produktet og komponentane er berekraftige nok, 

— gjere det mogleg med demontering, sortering og reinsing, 

— gjere det mogleg å jamføre ulike former for mobilitet. 

Brukso mråd e  

I prinsippet er det ingen grenser for bruken av livsløpsvurderingar til å ta godt grunngjevne avgjerder om utforming av køyretøy 

og einskilde delar og materiale. Men dei fleste små og mellomstore føretak manglar sakkunnskap og ressursar til å handtere 

etterspurnaden etter opplysningar om miljøprestasjonen til eit produkt under heile livssyklusen, og dei kan ha behov for 

ytterlegare støtte. 

Dei noverande metodane for livsløpsvurdering kan òg vere mangelfulle, ettersom nokre kategoriar av miljøverknader ikkje er 

godt nok gjort greie for i desse metodane — til dømes tap av biologisk mangfald og indirekte verknader som følgje av at 

landbruksproduksjon må flyttast.  

  

(10) Sjå avsnitt 3.3.1. 
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Livsløpsvurdering kan vere eit lite effektivt verktøy for å jamføre køyretøy frå ulike OEM-produsentar, ettersom grensene, 

parametrane og datasetta som vert nytta, kan variere mykje, sjølv når retningslinjene i ISO-standardar vert etterlevde. Dette var 

heller ikkje noko mål for verktøyet då det først vart utarbeidd. Når det gjeld miljøstyringsordningar som til dømes EMAS, er 

likevel livsløpsvurderingar svært nyttige for å måle kva betringar eit føretak kan oppnå for miljøprestasjonen til produkta sine, 

ofte ved å jamføre eit køyretøy med den føregåande køyretøymodellen i same produktgruppe. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i51) Gjennomføring av ei livsløpsvurdering av dei viktigaste 

produktgruppene for å støtte avgjerder om utforming og 

utvikling (J/N) 

i52) Betringar i miljøindikatorane (CO2, energiforbruk, 

ureining osv.) for utforming av nye modellar i dei 

viktigaste produktgruppene, jamført med tidlegare 

modellar (%) 

i53) Jamføring av ulike former for mobilitet (J/N) 

b28) Det er gjennomført ei livsløpsvurdering av dei viktigaste 

produktgruppene i samsvar med ISO 14040:2006 eller 

tilsvarande standardar 

b29) Det er fastsett mål for å sikre kontinuerlege betringar i 

miljøverknadene til nye køyretøykonstruksjonar 

3.7. Beste miljøstyringspraksis for refabrikasjon 

Dette avsnittet er relevant for produsentar av motorvogner og tilhøyrande delar og komponentar. 

3.7.1. Generell beste praksis for refabrikasjon av komponentar 

Ved å oppnå høgare nivå for refabrikasjon vert det lettare for føretaka å spare materiale og energi. 

Beste miljøstyringspraksis er å auke graden av refabrikasjon, innføre prosedyrar for å sikre at refabrikkerte delar held høg 

kvalitet, og samstundes redusere miljøverknadene og trappe opp verksemda slik at fleire komponentar vert omfatta. 

Brukso mråd e  

Refabrikasjon løner seg vanlegvis for produkt med høg vidaresalsverdi, og for nokre komponentar finst det alt ein marknad for 

dette (til dømes for startmotorar, generatorar osv.). På andre område der føresetnadene er meir kompliserte (til dømes for 

elektriske og elektroniske komponentar) er marknadene framleis på eit tidleg stadium i utviklinga, og potensialet for 

marknadsvekst er svært stort innanfor desse områda. Refabrikasjon kan òg vere nyttig i situasjonar der det framleis finst 

tidlegare produktgenerasjonar på marknaden som treng vedlikehald, men som ikkje lenger vert produserte. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon 
Standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet 

i54) Nivå for refabrikasjon (vekt per komponent (%)) 

i55) Samla nivå for refabrikasjon (% av attvunne komponentar) 

— 

4. BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS, SEKTORSPESIFIKKE INDIKATORAR FOR MILJØPRESTASJON OG STANDARD-

VERDIAR FOR REFERANSEMÅLING AV BESTE KVALITET FOR HANDSAMING AV KASSERTE KØYRETØY 

4.1. Beste miljøstyringspraksis for innsamling av kasserte køyretøy 

Dette avsnittet er relevant for godkjende anlegg for handsaming av kasserte køyretøy.  
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4.1.1. Nettverk for tilbakelevering av komponentar og materiale 

Beste miljøstyringspraksis er å ta i bruk effektive nettverk for tilbakelevering for å auke graden av ombruk, resirkulering og 

attvinning som er økonomisk mogleg ved handsaming av kasserte køyretøy. Dette inneber eit omfattande samarbeid mellom 

ulike aktørar i industrien for tilbaketaking av komponentar, samordning med andre avfallsstraumar der dette er mogleg, og 

opplæring og støtte. 

Dei autoriserte handsamingsanlegga som ligg lengst framme, har gjennomført beste praksis ved å 

— samarbeide med aktørar i industrien for å samordne sporing, innsamling og transport av komponentar og materiale, og for 

å sikre at dei rette stimuleringstiltaka er innførte for aktørar i kjeda, 

— forvalte og stimulering til tilbakelevering av produkt, 

— samordne med andre avfallsstraumar for å redusere administrative byrder og samle ekspertkunnskap, 

— yte teknisk støtte og haldningsskapande tiltak. 

Brukso mråd e  

Det største potensialet for miljøvinstar ser ut til å liggje i innsamling av avansert teknologi med avgrensa driftstid (til dømes 

batteri til hybridkøyretøy eller til elektriske køyretøy), og av komponentar/materiale som det er mindre økonomisk attraktivt å 

demontere (til dømes komponentar av plast og glas). Når det gjeld å forvalte og stimulere til tilbakelevering av produkt, er 

bruken av alternative forretningsmodellar (dersom dei finst) avhengig av lokale føresegner, kundegrunnlag, geografisk spreiing 

og typen produkt som det gjeld. 

I nokre medlemsstatar kan tilbakeleveringsordningar vere utsette for konkurranse frå den uformelle sektoren for demontering av 

kasserte køyretøy. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i56) Prosentdel av spesifikke produkt eller materiale som er 

leverte tilbake gjennom nettverk for kasserte køyretøy 

(%) 

b30) Det er etablert samarbeid og partnarskap med lokale/ 

nasjonale organisasjonar for å opprette nettverk for 

tilbakelevering 

4.2. Handsaming av kasserte køyretøy 

Dette avsnittet er relevant for godkjende anlegg for handsaming av kasserte køyretøy. 

4.2.1. Betre miljøsanering av køyretøy 

Beste miljøstyringspraksis er å utføre grundig og obligatorisk miljøsanering av køyretøy ved bruk av spesialutforma utstyr der 

dette er mogleg. Omsynet til miljøet er relevant når det gjeld ureining av jord og vatn, og er i tillegg knytt til potensialet for å ta 

tilbake materiale for ombruk og attvinning. 

Beste praksis er å innføre effektive ordningar for miljøsanering, til dømes 

— utstyr for å bore hol i drivstofftankar på ein trygg måte og fjerne drivstoff hydraulisk, 

— utstyr for å drenere/samle inn olje, hydrauliske væsker osv., og for å fjerne olje frå støytdemparar, 

— verktøy for å fjerne katalysatorar, 

— utstyr for å fjerne og lagre gassar frå klimaanlegg på ein trygg måte, 

— utstyr for detonering av kollisjonsputer, og  
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— utstyr for fjerning av bilbeltestrammarar, 

eller å nytte alternative metodar for å oppnå det same nivået for miljøsanering. 

Brukso mråd e  

Miljøsaneringsgraden vil vere påverka av om anlegget for handsaming av kasserte køyretøy spesialiserer seg på ein viss 

køyretøytype (til dømes etter storleik). Det vil òg vere krav til visse andre faktorar, til dømes kommersielle miljø-

saneringsmaskiner i nokre tilfelle, eller tilstrekkelege lagrings- og handsamingsanlegg for å sikre at miljøsaneringa ikkje skadar 

miljøet. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t a s jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i57) Prosentdel komponentar som vert fjerna (%) 

i58) Prosentdel resirkulerte væsker (%) 

i59) Installasjon av ei kommersiell miljøsaneringsmaskin 

eller utstyr med tilsvarande funksjonalitet (J/N) 

i60) Bruk av massebalanseringsteknikkar for å overvake 

graden av miljøsanering (J/N) 

i61) Innføring av eit kvalitetsstyringssystem (J/N) 

b31) Det er innført eit sertifisert kvalitetsstyringssystem i 

organisasjonen 

4.2.2. Generell beste praksis for delar av plast og komposittmateriale 

Det finst i hovudsak to metodar for handsaming av delar av plast og komposittmateriale — demontering og resirkulering av 

komponentar, og handsaming etter fragmentering. Dei relative føremonene og ulempene ved desse metodane er i stor grad 

avhengige av tilgangen til fungerande teknologi for handsaming av kasserte køyretøy. 

Beste miljøstyringspraksis er å evaluere føremoner og ulemper ut ifrå spesifikke opplysningar som er relevante for delar av 

plast og komposittmateriale. Leiande organisasjonar har innført resirkulering i lukka krinsløp for utvalde komponentar, og held 

fram med å utvikle nye område for å auke attvinningsgraden for køyretøya sine. 

Brukso mråd e  

Verkeområdet for beste praksis er å finne innanfor ramma av resirkulering, både før og etter fragmentering. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i62) Mogleg innføring av livsløpsvurderingar for å fastsetje optimale 

handsamingsmåtar for materiale i samsvar med lokale faktorar (J/N) 

i63) Prosentdel av komponentar som er handsama i samsvar med optimale 

livsløpsvurderingar (%) 

— 
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5. TILRÅDDE SEKTORSPESIFIKKE NØKKELINDIKATORAR FOR MILJØPRESTASJON 

Tabellen nedanfor viser eit utval av nøkkelindikatorar for miljøprestasjon for bilindustrien, saman med tilhøyrande standardverdiar for referansemåling og tilvising til dei relevante beste 

miljøstyringspraksisane. Dette er ei undergruppe av alle indikatorane som er nemnde i kapittel 3 og 4. 

Nr. Tilrådd indikator Felles eining Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for referansemåling 

av beste kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

PRODUKSJON AV BILAR 

1 Produksjonsstader med ei 

avansert miljøstyrings-

ordning 

% av anlegg/ 

former for 

verksemd 

Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Talet på produksjonsstader 

med ei avansert 

miljøstyringsordning (t.d. 

EMAS-registrering eller ISO 

14001-sertifisering, og slik 

det er gjort greie for i den 

beste miljøstyringspraksisen), 

dividert med det samla talet 

på produksjonsstader 

Føretaksnivå Energi-

effektivitet 

Materialeffekti

vitet 

Vatn 

Avfall 

Biologisk 

mangfald 

Utslepp 

Ei avansert miljøstyrings-

ordning er gjennomført ved alle 

produksjonsstader i heile verda 

BEMP 3.1.1 

2 Talet på produksjonsanlegg 

med detaljerte system for 

energiovervaking 

Tal på anlegg/ 

former for 

verksemd 

% av anlegg/ 

former for 

verksemd 

Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Talet på produksjonsanlegg 

med tilstrekkelege system for 

energiovervaking. Dette kan 

òg uttrykkjast som ein del av 

det samla talet på anlegg i 

føretaket 

Føretaksnivå Energi-

effektivitet 

Spesifikke energistyringsplanar 

er gjennomførte ved alle 

produksjonsstader 

Detaljert overvaking per 

prosess er gjennomført på 

staden 

Anlegget innfører styrings-

funksjonar for energistyringa, 

til dømes for å stengje ned 

område av anlegget i periodar 

utan drift, for produksjons-

stader med detaljert overvaking 

BEMP 3.2.1 
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Nr. Tilrådd indikator Felles eining Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for referansemåling 

av beste kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

3 Samla energibruk per 

funksjonell eining 

kWh/funk-

sjonell 

eining/år 

Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Årleg energibruk 

(oppvarming, kjøling og 

elektrisitet) på produk-

sjonsstaden, dividert med den 

utvalde funksjonelle eininga 

(t.d. talet på produserte 

køyretøy) 

Føretaksnivå Energi-

effektivitet 

— BEMP 3.2.2 

4 Prosentdel av produk-

sjonsstadene som er 

vurderte for potensial for 

og mogleg bruk av 

fornybare energikjelder 

% Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Produksjonsstader som er 

vurderte for potensial for og 

mogleg bruk av fornybare 

energikjelder, dividert med 

det samla talet på 

produksjonsstader 

Føretaksnivå Utslepp Alle produksjonsstader er 

vurderte for potensial for og 

mogleg bruk av fornybare 

energikjelder 

Det er innført ein politikk for å 

stimulere til auka bruk av 

fornybar energi 

BEMP 3.2.3 

5 Prosentdel av sluttbruken 

av energi frå fornybare 

energikjelder 

% Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Talet på fornybare energi-

kjelder som er nytta (både 

energi produsert på staden 

eller innkjøpt), dividert med 

den samla energibruken på 

staden. 

Føretaksnivå Utslepp Energibruken er rapportert, 

med opplysningar om fossil og 

ikkje-fossil energi 

BEMP 3.2.3 

6 Energibruken til 

lysgjevingsutstyr 

kWh/år Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Årleg energibruk til 

lysgjeving, målt på 

anleggsnivå 

Anleggsnivå Energi-

effektivitet 

Utslepp 

— BEMP 3.2.4 
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Nr. Tilrådd indikator Felles eining Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for referansemåling 

av beste kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

7 Innføring av betre plasserte 

og meir energieffektive 

lyskjelder 

% av område 

med lysgjeving 

på ein produk-

sjonsstad 

% av det samla 

talet på 

produk-

sjonsstader 

Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Betre plasserte og meir 

energieffektive lysgjevings-

system er innførte ved 

anlegget 

Anleggsnivå Energi-

effektivitet 

Utslepp 

Dei mest energieffektive 

løysingane for lysgjeving 

tilpassa krava på kvar einskild 

arbeidsplass er gjennomførte på 

alle produksjonsstader 

BEMP 3.2.4 

8 Gjennomføring av 

strategiar for soneinndelt 

lysgjeving  

% av område 

med lysgjeving 

på ein produk-

sjonsstad 

% av det samla 

talet på 

produk-

sjonsstader 

Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Lysgjeving gjennom 

soneinndeling, dvs. at lyset 

vert slått på eller av etter 

behov og om nokon er til 

stades i kvart av områda ved 

anlegget 

Anleggsnivå Energi-

effektivitet 

Utslepp 

Ordningar for soneinndeling er 

gjennomført på alle 

produksjonsstader i samsvar 

med nivåa for beste praksis 

BEMP 3.2.4 

9 Elektrisitetsbruk i 

trykkluftanlegget per 

volumeining på staden for 

sluttbruk 

kWh/Nm3 

levert trykkluft, 

ved det 

spesifikke 

driftstrykket til 

trykkluft-

anlegget 

Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Elektrisitetsbruk per standard 

kubikkmeter trykkluft levert 

på staden for sluttbruk og ved 

det trykknivået som det er 

opplyst om 

Anleggsnivå Energi-

effektivitet 

Utslepp 

Trykkluftanlegget har ein 

energibruk på under 

0,11 kWh/Nm3 for eit 

trykkluftanlegg som fungerer 

med eit trykk på om lag 6,5 bar 

BEMP 3.2.5 

10 Tal på elektriske motorar 

med installerte 

turtalsregulatorar 

% Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Talet på motorar med 

installerte turtalsregulatorar, 

dividert med det samla talet 

på motorar. 

Som eit alternativ kan denne 

indikatoren òg reknast ut på 

grunnlag av den elektriske 

krafta til motorane med 

installerte turtalsregulatorar, 

dividert med den samla 

elektriske krafta til alle 

elektriske motorar 

Anleggsnivå Energi-

effektivitet 

Utslepp 

— BEMP 3.2.6 
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Nr. Tilrådd indikator Felles eining Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for referansemåling 

av beste kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

11 Produksjon av avfall per 

funksjonell eining 

kg/funksjonell 

eining 

Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Samla mengd produsert 

avfall (både farleg og ikkje-

farleg), dividert med dei 

utvalde funksjonelle 

einingane (t.d. talet på 

produserte køyretøy) 

Anleggsnivå Avfall — BEMP 3.2.7 

12 Utarbeiding og gjennom-

føring av ein overordna 

avfallsstrategi med 

overvaking og mål for 

betringar 

J/N Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Det er vedteke ein strategi for 

avfallshandtering på 

produksjonsstaden, med 

overvaking og mål for 

betringar 

Anleggsnivå Avfall Det er innført planar for 

avfallshandtering [på alle 

produksjonsstader] 

BEMP 3.3.1 

13 Avfall sendt til spesifikke 

avfallsstraumar, medrekna 

attvinning, energiutnytting 

og deponering 

kg/funksjonell 

eining 

Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Avfallsproduksjonen vert 

overvaka, og dei ulike 

avfallsmengdene som vert 

sende til resirkulering, 

energiutnytting og 

deponering, vert registrerte 

Anleggsnivå Avfall Det er ikkje sendt avfall til 

deponering frå noka form for 

verksemd eller frå nokon 

produksjonsstad, verken med 

eller utan produksjon 

BEMP 3.3.1 

14 Vassbruk per funksjonell 

eining 

L/funksjonell 

eining 

Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Samla vassbruk ved kvart 

anlegg, dividert med dei 

utvalde funksjonelle 

einingane (t.d. talet på 

produserte køyretøy) 

Anleggsnivå Vatn Innføring av ein vasstrategi i 

samsvar med eit godkjent 

verktøy, til dømes FN-

initiativet CEO Water Mandate, 

som omfattar ei vurdering av 

knappe vassressursar 

Vassbruk på staden vert målt 

per produksjonsstad og per 

prosess, eventuelt ved bruk av 

automatisert programvare 

Det er fastsett terskelverdiar for 

reduksjon av ureinande stoff i 

avløpsvatnet som er strengare 

enn dei lovfesta minstekrava 

BEMP 3.4.1, 

3.4.2 og 3.4.3 
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Nr. Tilrådd indikator Felles eining Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for referansemåling 

av beste kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

15 Prosentdel av drifta ved 

eksisterande produk-

sjonsstader der vassparande 

innretningar og prosessar er 

ettermonterte 

% Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Talet på aktivitetar ved 

eksisterande produk-

sjonsstader der vassparande 

innretningar og prosessar er 

ettermonterte, jamført med 

det samla talet på aktivitetar 

Anleggsnivå Vatn Alle nye produksjonsstader er 

utstyrte med vassparande 

sanitære innretningar, og 

vassparande innretningar er 

ettermonterte ved alle 

eksisterande produksjonsstader 

BEMP 3.4.2 

16 Prosentdel av nye produk-

sjonsstader som er utstyrte 

med vassparande 

innretningar og prosessar 

% Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Talet på nye produksjons-

stader der vassparande 

innretningar og prosessar er 

ettermonterte, jamført med 

det samla talet på nye 

produksjonsstader 

Anleggsnivå Vatn Alle nye produksjonsstader er 

utstyrte med vassparande 

sanitære innretningar, og 

vassparande innretningar er 

ettermonterte ved alle 

eksisterande produksjonsstader 

BEMP 3.4.2 

17 Prosentdel av den samla 

vassbruken som er attvunne 

regnvatn eller spillvatn 

% Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Mengda vatn som vert nytta 

ved anlegget, som er 

attvunne frå produksjons-

prosessar eller er oppsamla 

regnvatn frå eit 

oppsamlingsanlegg 

Anleggsnivå Vatn Resirkulering av vatn i lukka 

krinsløp er gjennomført med 

ein attvinningsgrad på minst 

90 % der det er mogleg 

30 % av behovet for vatn er 

oppfylt med oppsamla 

regnvatn; gjeld berre regionar 

med tilstrekkeleg nedbør 

BEMP 3.4.3 
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Nr. Tilrådd indikator Felles eining Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for referansemåling 

av beste kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

18 Bruk av metodar for å 

vurdere økosystemtenester 

i verdikjeda 

J/N 

% av dekkings-

området til 

verdikjeda 

Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Det er gjort ei vurdering av 

økosystemtenestene i 

verdikjeda 

I tillegg kan det reknast ut i 

kor stor del av verdikjeda ei 

slik vurdering vert nytta på 

Føretaksnivå Biologisk 

mangfald 

Økosystemet er gjennomgått på 

høgt nivå i heile verdikjeda, 

følgt av ei meir detaljert 

gjennomgåing av økosystemet i 

identifiserte høgrisikoområde 

Det er utarbeidd strategiar for å 

avgrense problem i prioriterte 

område som er identifiserte i 

forsyningskjeda, i samarbeid 

med lokale aktørar og eksterne 

sakkunnige 

BEMP 3.5.1 

19 Talet på prosjekt eller 

andre former for samarbeid 

med aktørar for å handtere 

spørsmål om biologisk 

mangfald 

Tal Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Talet på ulike samarbeids-

prosjekt som er sette i verk 

med lokale aktørar og 

sakkunnige innanfor 

biologisk mangfald, kan 

overvakast 

Anleggsnivå Biologisk 

mangfald 

Det er utarbeidd ein omfattande 

plan for biologisk mangfald for 

å sikre at spørsmål som gjeld 

biologisk mangfald, vert 

innarbeidde på ein systematisk 

måte gjennom måling, 

overvaking og rapportering 

Det er etablert eit samarbeid 

med sakkunnige og lokale 

aktørar 

BEMP 3.5.2 
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Nr. Tilrådd indikator Felles eining Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for referansemåling 

av beste kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

20 Prosentdel av primære 

(direkte) leverandørar som 

oppfyller dei standardane 

som krevst i samsvar med 

intern eller ekstern revisjon 

% Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Prosentdel (etter talet på eller 

verdien av innkjøpte produkt) 

av primære (direkte) 

leverandørar som oppfyller 

dei standardane som krevst i 

samsvar med intern eller 

ekstern revisjon 

Føretaksnivå Energi-

effektivitet 

Materialeffekti

vitet 

Vatn 

Avfall 

Biologisk 

mangfald 

Utslepp 

Alle større leverandørar skal ha 

innført ei miljøstyringsordning 

for å kunne få godkjent 

kjøpsavtaler 

Det er fastsett miljøkriterium 

for kjøpsavtaler på alle område 

med miljøverknader 

Alle direkte leverandørar har 

fått tilsendt spørjeskjema for 

eigenvurdering, og 

høgrisikoleverandørar vert 

reviderte av tredjemann 

Utvikling og opplæring av 

direkte leverandørar er 

gjennomført 

Det er fastsett prosedyrar for 

handheving av manglande 

etterleving 

BEMP 3.6.1 

21 Produksjon av 

emballasjeavfall per 

funksjonell eining 

kg/funksjonell 

eining 

Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Mengda produsert 

emballasjeavfall, dividert 

med dei utvalde funksjonelle 

einingane (t.d. talet på 

produserte køyretøy) 

Anleggsnivå Avfall — BEMP 3.6.2 

22 Gjennomføring av ei 

livsløpsvurdering av dei 

viktigaste produktgruppene 

for å støtte avgjerder om 

utforming og utvikling 

J/N Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Det er gjennomført ei 

livsløpsvurdering av dei 

viktigaste produktgruppene 

for å støtte avgjerder om 

utforming og utvikling 

Føretaksnivå Energi-

effektivitet 

Materialeffekti

vitet 

Vatn 

Avfall 

Biologisk 

mangfald 

Utslepp 

Det er gjennomført ei 

livsløpsvurdering av dei 

viktigaste produktgruppene i 

samsvar med ISO 14040:2006 

eller tilsvarande standardar 

BEMP 3.6.3 
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Nr. Tilrådd indikator Felles eining Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for referansemåling 

av beste kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

23 Betringar i miljøindi-

katorane (CO2, energi-

forbruk, ureining osv.) for 

utforming av nye modellar 

i dei viktigaste produkt-

gruppene, jamført med 

tidlegare modellar. 

% Produsentar av motorvogner 

og tilhøyrande delar og 

komponentar 

Det er fastsett betringar i 

miljøindikatorane (CO2, 

energiforbruk, ureining osv.) 

for utforming av nye 

modellar i dei viktigaste 

produktgruppene, jamført 

med tidlegare modellar 

Denne indikatoren vert nytta 

til å overvake betringane i dei 

ulike indikatorane for 

produktet 

Føretaksnivå Energi-

effektivitet 

Materialeffekti

vitet 

Vatn 

Avfall 

Biologisk 

mangfald 

Utslepp 

Det er fastsett mål for å sikre 

kontinuerlege betringar i 

miljøverknadene til nye 

køyretøykonstruksjonar 

BEMP 3.6.3 

HANDSAMING AV KASSERTE KØYRETØY 

24 Prosentdel av spesifikke 

produkt eller materiale som 

er leverte tilbake gjennom 

nettverk for kasserte 

køyretøy 

% 

(produkt eller 

materiale som 

er utvunne/ 

marknadsførte) 

Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Mengd spesifikke produkt 

eller materiale som er leverte 

tilbake gjennom nettverk for 

kasserte køyretøy, dividert 

med det samla talet på 

handsama materiale frå 

kasserte køyretøy 

Føretaksnivå Avfall 

Material-

effektivitet 

Det er etablert samarbeid og 

partnarskap med lokale/ 

nasjonale organisasjonar 

BEMP 4.1.1 

25 Innføring av eit 

kvalitetsstyringssystem 

J/N Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Det er innført eit sertifisert 

kvalitetsstyringssystem i 

organisasjonen som 

handsamar kasserte køyretøy 

Føretaksnivå Avfall 

Material-

effektivitet 

Det er innført eit sertifisert 

kvalitetsstyringssystem i 

organisasjonen 

BEMP 4.2.1 
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Nr. Tilrådd indikator Felles eining Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande 

EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for referansemåling 

av beste kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

26 Installasjon av ei 

kommersiell miljøsane-

ringsmaskin eller utstyr 

med tilsvarande 

funksjonalitet 

J/N Godkjende anlegg for 

handsaming av kasserte 

køyretøy 

Det er installert ei kommersi-

ell miljøsaneringsmaskin eller 

utstyr med tilsvarande 

funksjonalitet på anlegget 

Anleggsnivå Samla årleg 

produksjon av 

avfall 

— BEMP 4.2.1 

27 Mogleg innføring av 

livsløpsvurderingar for å 

fastsetje optimale 

handsamingsmåtar for 

materiale i samsvar med 

lokale faktorar 

J/N Godkjente handsamings-

anlegg 

Det er nytta livsløpsvur-

deringar for å fastsetje 

optimale handsamingsmåtar 

for materiale (demontering 

og resirkulering av 

komponentar, jamført med 

attvinning etter fragmen-

tering), i samsvar med lokale 

faktorar 

Føretaksnivå Energi-

effektivitet 

Materialeffekti

vitet 

Vatn 

Avfall 

Biologisk 

mangfald 

Utslepp 

— BEMP 4.2.2 

(1) Dei grunnleggjande EMAS-indikatorane er oppførte i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1221/2009 (del C.2). 

(2) Tala viser til avsnitta i dette dokumentet. 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2019/63 

av 19. desember 2018 

om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for 

miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for sektoren for produksjon av 

elektrisk og elektronisk utstyr i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om 

frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising 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), særleg artikkel 46 nr. 1, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av (EF) nr. 1221/2009 er Kommisjonen plikta til å utarbeide sektorvise referansedokument for spesifikke 

økonomiske sektorar. Dokumenta skal innehalde opplysningar om beste miljøstyringspraksis, indikatorar for miljø-

prestasjon og, dersom det er relevant, standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet og klassifiseringsordningar som 

slår fast nivåa for miljøprestasjon. Organisasjonar som er registrerte eller er i ferd med å registrere seg i miljøstyrings- og 

miljørevisjonsordninga som vart innført ved forordning (EF) nr. 1221/2009, skal ta omsyn til desse dokumenta når dei 

utarbeider miljøstyringssystemet sitt, og når dei vurderer sin eigen miljøprestasjon i miljøfråsegna eller den ajourførte 

miljøfråsegna si, som er utarbeidd i samsvar med vedlegg IV til den nemnde forordninga. 

2) I medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 skal Kommisjonen utarbeide ein arbeidsplan med ei rettleiande liste over 

sektorar som kan reknast for å ha prioritet for vedtakinga av sektorvise og sektorovergripande referansedokument.  

I kommisjonsmeldinga om innføring av ein arbeidsplan med ei rettleiande liste over sektorar som det skal vedtakast 

sektorvise og sektorovergripande referansedokument for, i medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking 

for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(2), vart sektoren for produksjon av 

elektrisk og elektronisk utstyr utpeikt som ein prioritert sektor. 

3) Det sektorvise referansedokumentet for sektoren for produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr bør leggje vekt på 

beste praksis, indikatorar og standardverdiar for referansemåling for produsentar av elektrisk og elektronisk utstyr. Ut 

ifrå beste miljøstyringspraksis for sektoren bør dokumentet fastsetje konkrete tiltak for å betre den samla miljøstyringa 

til føretak i denne sektoren på tre hovudområde: produksjonsprosessar, forvalting av forsyningskjeda og tiltak for å 

fremje ein meir sirkulær økonomi. 

4) For at organisasjonar, miljøkontrollørar og andre skal ha tilstrekkeleg tid til å førebu seg på å innføre det sektorvise 

referansedokumentet for sektoren for produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr, bør datoen då denne avgjerda tek til 

å gjelde, utsetjast med 120 dagar frå kunngjeringsdatoen i Tidend for Den europeiske unionen. 

5) Ved utarbeidinga av det sektorvise referansedokumentet som er vedlegg til denne avgjerda, har Kommisjonen rådspurt 

medlemsstatane og andre aktørar i samsvar med forordning (EF) nr. 1221/2009. 

6) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 49 i forordning (EF) nr. 1221/2009. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 18.1.2019, s. 94, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 174/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

(2) TEU C 358 av 8.12.2011, s. 2. 

2020/EØS/7/60 
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TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, dei sektorspesifikke indikatorane for miljøprestasjon og 

standardverdiane for referansemåling av beste kvalitet for sektoren for produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr i medhald 

av forordning (EF) nr. 1221/2009, er fastsette i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Ho skal nyttast frå 19. mai 2019. 

Utferda i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. INNLEIING 

Dette sektorvise referansedokumentet byggjer på ein detaljert rapport om vitskaplege og politiske aspekt(1) («Best Practice 

Report») som er utarbeidd av Det felles forskingssenteret til Europakommisjonen (FFS). 

Relevant rettsgrunnlag 

Fellesskapsordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) vart innført i 1993 ved rådsforordning (EØF) nr. 1836/93(2), 

med frivillig deltaking for organisasjonar. Sidan den gongen har det vore gjort to større revisjonar av EMAS: 

— europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001(3), 

— forordning (EF) nr. 1221/2009. 

Eit nytt og viktig element i den siste revisjonen, som tok til å gjelde 11. januar 2010, er artikkel 46 om utarbeiding av sektorvise 

referansedokument. Dei sektorvise referansedokumenta skal innehalde opplysningar om beste miljøstyringspraksis (BEMP), 

sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og, der det er aktuelt, standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet og 

klassifiseringsordningar som slår fast nivåa for miljøprestasjon. 

Korleis dette dokumentet skal forståast og nyttast 

Ordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) er ei ordning for frivillig deltaking for organisasjonar som har plikta seg til 

ei kontinuerleg betring av miljøet. Innanfor denne ramma gjev dette sektorvise referansedokumentet ei sektorspesifikk rettleiing 

for sektoren for produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr og inneheld ei rekkje alternativ for betring og beste praksis. 

Dokumentet er utarbeidd av Europakommisjonen, som har innhenta synspunkt frå dei ulike aktørane. Ei teknisk arbeidsgruppe 

som er samansett av sakkunnige og aktørar frå sektoren, har under leiing av FFS drøfta og til slutt vortne samde om beste 

miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet, 

slik det er gjort greie for i dette dokumentet. Særleg vart standardverdiane for referansemåling rekna for å vere representative 

for dei miljøprestasjonsnivåa som er oppnådde av dei organisasjonane som gjer det best innanfor sektoren. 

Føremålet med det sektorvise referansedokumentet er å hjelpe og støtte alle organisasjonar som har som mål å betre miljøpre-

stasjonen sin, ved å gje dei idear og inspirasjon i tillegg til praktisk og teknisk rettleiing. 

Dette dokumentet rettar seg først og fremst til organisasjonar som alt er EMAS-registrerte, dernest til organisasjonar som 

vurderer å registrere seg i EMAS seinare, og til sist til alle organisasjonar som ønskjer å lære meir om beste miljøstyrings-

praksis for å kunne betre miljøprestasjonen sin. Føremålet med dette dokumentet er difor å gjere det lettare for alle organi-

sasjonar i sektoren for produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr å kunne samle seg om relevante miljøaspekt, både direkte 

og indirekte, og å finne opplysningar om beste miljøstyringspraksis, om høvelege sektorspesifikke indikatorar for miljø-

prestasjon for å måle sin eigen miljøprestasjon og om standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet. 

Korleis EMAS-registrerte organisasjonar bør ta omsyn til sektorvise referansedokument 

I medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 skal EMAS-registrerte organisasjonar ta omsyn til sektorvise referansedokument 

på to ulike nivå: 

1. Når dei utarbeider og gjennomfører miljøstyringsordninga si i lys av miljøgjennomgåingane (artikkel 4 nr. 1 bokstav b)):  

  

(1) Rapporten om vitskaplege og politiske aspekt er offentleg tilgjengeleg på nettstaden til FFS på følgjande adresse: 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/BEMP_EEE_Manufacturing.pdf. Både konklusjonane om beste miljøstyringspraksis 

og bruksområdet deira, dei særlege sektorspesifikke indikatorane for miljøprestasjon som er utpeikte, og standardverdiane for referansemåling 

av beste kvalitet som inngår i dette sektorvise referansedokumentet, byggjer på dei resultata som det er gjort greie for i rapporten om 

vitskaplege og politiske aspekt. Alle bakgrunnsopplysningar og tekniske detaljar er å finne i rapporten. 

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 1836/93 av 29. juni 1993 om frivillig deltakelse for industriforetak i en miljøstyrings- og miljørevisjonsordning i 

Fellesskapet (TEF L 168 av 10.7.1993, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning 

for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (TEF L 114 av 24.4.2001, s. 1). 
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Organisasjonane bør nytte relevante delar av det sektorvise referansedokumentet både når dei utformar og gjennomgår 

miljømåla og -delmåla sine i samsvar med dei relevante miljøaspekta som er identifiserte i miljøgjennomgåinga og  

-politikken, og når dei avgjer kva tiltak som skal gjennomførast for å betre miljøprestasjonen sin. 

2. Når dei utarbeider miljøfråsegna si (artikkel 4 nr. 1 bokstav d) og artikkel 4 nr. 4): 

a) Organisasjonane bør vurdere dei relevante sektorspesifikke indikatorane for miljøprestasjon i det sektorvise referanse-

dokumentet når dei vel ut kva indikatorar(4) dei skal nytte i rapporteringa av miljøprestasjonen sin. 

Når organisasjonen skal velje kva indikatorar som skal nyttast i rapporteringa, bør han ta omsyn til kva indikatorar som 

det er gjort greie for i det tilsvarande sektorvise referansedokumentet, og til kor relevante dei er når det gjeld vesentlege 

miljøaspekt som han har peikt ut i miljøgjennomgåinga si. Det skal takast omsyn til desse indikatorane berre dersom 

dei er relevante for dei miljøaspekta som er rekna som dei mest vesentlege i miljøgjennomgåinga. 

b) Når organisasjonane rapporterer om miljøprestasjon og andre faktorar som gjeld miljøprestasjon, bør miljøfråsegna 

deira innehalde opplysningar om korleis det er teke omsyn til dei relevante beste miljøstyringspraksisane, og eventuelt 

til standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet dersom slike er tilgjengelege. 

Dei bør gjere greie for korleis ein relevant beste miljøstyringspraksis og relevante standardverdiar for referansemåling av beste 

kvalitet (som viser miljøprestasjonsnivået til dei organisasjonane som gjer det best) er nytta til å identifisere tiltak og åtgjerder, 

og eventuelt til å prioritere med sikte på å betre miljøprestasjonen (ytterlegare). Det er likevel ikkje obligatorisk å gjennomføre 

den beste miljøstyringspraksisen eller å oppfylle krava til referansemåling av beste kvalitet, ettersom EMAS er ei frivillig 

ordning som lèt det vere opp til organisasjonane sjølve å vurdere om standardverdiane for referansemåling og gjennomføringa 

av beste praksis er realistisk med omsyn til kostnader og føremoner. 

Sameleis som med indikatorane for miljøprestasjon bør organisasjonen vurdere om beste miljøstyringspraksis og standardverdiane 

for referansemåling av beste kvalitet er relevante og lét seg gjennomføre i samsvar med dei vesentlege miljøaspekta som 

organisasjonen har peikt ut i miljøgjennomgåinga si, i tillegg til at han bør vurdere tekniske og økonomiske aspekt. 

Dei delane av dei sektorvise referansedokumenta (indikatorar, beste miljøstyringspraksis eller standardverdiar for referansemåling 

av beste kvalitet) som ikkje vert rekna som relevante når det gjeld dei vesentlege miljøaspekta som organisasjonen har peikt ut i 

miljøgjennomgåinga si, bør ikkje rapporterast eller omtalast i miljøfråsegna. 

EMAS-deltaking er ein kontinuerleg prosess. Kvar gong ein organisasjon planlegg å betre miljøprestasjonen sin  

(og gjennomgår miljøprestasjonen sin), skal han søkje på spesifikke emne i det sektorvise referansedokumentet for å kome fram 

til kva problemstillingar som han deretter skal gripe fatt i, i ei stegvis tilnærming. 

EMAS-miljøkontrollørar skal kontrollere om og korleis organisasjonen har teke omsyn til det sektorvise referansedokumentet i 

utarbeidinga av miljøfråsegna si (artikkel 18 nr. 5 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1221/2009). 

Akkrediterte miljøkontrollørar som skal utføre ein revisjon, krev at organisasjonen skal kunne dokumentere korleis dei 

relevante delane i det sektorvise referansedokumentet er valde ut og tekne omsyn til i lys av resultatet av miljøgjennomgåinga. 

Dei skal ikkje kontrollere om det er samsvar med standardverdiane for referansemåling av beste kvalitet, men stadfeste 

dokumentasjonen som viser korleis det sektorvise referansedokumentet er nytta som eit hjelpemiddel til å identifisere 

indikatorar og høvelege frivillige tiltak som organisasjonen kan setje i verk for å betre miljøprestasjonen sin.  

  

(4) I samsvar med del B bokstav e) i vedlegg IV til EMAS-forordninga skal miljøfråsegna innehalde «ei oppsummering av tilgjengelege data 

om miljøprestasjonen til organisasjonen sett i høve til miljømåla og -delmåla hans med omsyn til dei vesentlege miljøverknadene hans. Det 

skal rapporterast om dei grunnleggjande indikatorane og om andre relevante eksisterande indikatorar for miljøprestasjon, slik det er 

fastsett i del C.» I vedlegg IV — del C er det fastsett at «kvar organisasjon skal òg kvart år rapportere om prestasjonen sin når det gjeld 

meir spesifikke miljøaspekt slik han har gjort greie for i miljøfråsegna si, og ta omsyn til dei sektorvise referansedokumenta som er 

nemnde i artikkel 46, dersom slike finst tilgjengelege.» 



Nr. 7/482 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

Ettersom deltaking i EMAS og bruk av sektorvise referansedokument er frivillig, bør det ikkje stillast urimelege krav til 

organisasjonen om å leggje fram slik dokumentasjon. Kontrollørane skal framfor alt ikkje kunne krevje ei individuell 

grunngjeving for kvar einskild form for beste praksis, for sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og for standardverdiar 

for referansemåling av beste kvalitet som er nemnde i det sektorvise referansedokumentet, og som organisasjonen ikkje reknar 

for å vere relevante på grunnlag av miljøgjennomgåinga si. Dei kan likevel gjere framlegg om at organisasjonen vurderer andre 

relevante faktorar i framtida som ytterlegare dokumentasjon på at organisasjonen pliktar seg til kontinuerleg å betre 

miljøprestasjonen sin. 

Oppbygginga av det sektorvise referansedokumentet 

Dette dokumentet inneheld fire kapittel. Kapittel 1 inneheld ei innleiing om rettsgrunnlaget for EMAS og gjer greie for korleis 

dokumentet skal nyttast, medan kapittel 2 definerer verkeområdet for dette sektorvise referansedokumentet. Kapittel 3 inneheld 

ei kort framstilling av dei ulike formene for beste miljøstyringspraksis(5) og opplysningar om bruksområdet deira. Dersom det 

kan utformast spesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for ein bestemt 

beste miljøstyringspraksis, er det òg gjeve opplysningar om desse. Det har likevel ikkje vore mogleg å definere standardverdiar 

for referansemåling av beste kvalitet for all slik praksis, anten fordi det ikkje finst tilstrekkeleg med tilgjengelege data, eller 

fordi visse vilkår hjå kvart føretak og/eller anlegg (typen produsert elektrisk og elektronisk utstyr varierer frå store hushalds-

apparat til små apparat og mikroelektronisk utstyr, målgruppa kan vere både andre føretak og forbrukarar, og produksjons-

prosessane er ulike ved kvart produksjonsanlegg, osv.) varierer såpass mykje at det ikkje gjev meining med ein standardverdi 

for referansemåling av beste kvalitet. Sjølv når slike standardverdiar vert gjevne, er dei ikkje meinte å skulle vere mål som alle 

føretak skal nå, eller ein målestokk for å jamføre miljøprestasjonen til alle føretak innanfor sektoren, men snarare eit mål for 

kva som er mogleg å oppnå, slik at kvart einskilt føretak kan vurdere dei framstega som er gjorde og verte motivert til å gjere 

det endå betre. Til sist inneheld kapittel 4 ein omfattande tabell med eit utval av dei mest relevante indikatorane for 

miljøprestasjon, med tilhøyrande forklaringar og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet. 

2. VERKEOMRÅDE 

Dette referansedokumentet handlar om miljøprestasjonen til sektoren for produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr. 

Målgruppa for dette dokumentet er føretak innanfor sektoren for produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr, dvs. som høyrer 

inn under følgjande NACE-kodar (i samsvar med næringsgrupperinga som er fastsett i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1893/2006(6)): 

— 26 — Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkt, 

— 27 — Produksjon av elektrisk utstyr, 

— 28.12, 28.13 — Produksjon av komponentar til hydraulisk og pneumatisk utstyr og av pumper og kompressorar elles, 

— 28.22 — Produksjon av løfte- og handteringsutstyr, 

— 28.23 — Produksjon av kontormaskiner og utstyr. 

Dette referansedokumentet omfattar tiltak som produsentar av elektrisk og elektronisk utstyr kan gjennomføre for å betre 

energiytinga i heile verdikjeda for produksjon av slikt utstyr, slik figuren nedanfor viser. Pilene i figuren viser dei viktigaste 

materialstraumane blant dei ulike aktørane i verdikjeda, medan termane «direkte» og «indirekte» vert nytta til å skilje 

aktivitetane som ein produsent har full kontroll over («direkte miljøaspekt»), frå dei som er resultatet av samhandling med 

tredjemann, men som kan påverkast i rimeleg grad av produsenten av elektrisk og elektronisk utstyr («indirekte miljøaspekt»).  

  

(5) FFS har offentleggjort ein rapport med ei detaljert utgreiing om dei ulike formene for beste praksis, og med ei praktisk rettleiing om korleis 

dei skal gjennomførast. Rapporten er tilgjengeleg på internett: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/BEMP_EEE_ 

Manufacturing.pdf. Organisasjonane vert oppmoda om å lese denne rapporten dersom dei ønskjer å lære meir om nokre av dei formene for 

beste praksis, slik det er gjort greie for i dette sektorvise referansedokumentet. 

(6) 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 (TEU L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 
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Oversikt over dei viktigaste materialstraumane i verdikjeda for produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr 

 

Dette referansedokumentet er delt inn i tre avsnitt (tabell 2-1) som omfattar dei viktigaste miljøaspekta langs verdikjeda for 

elektrisk og elektronisk utstyr ut ifrå produsenten sin synsvinkel. 

Tabell 2-1 

Oppbygginga av det sektorvise referansedokumentet for sektoren for produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr og 

dei viktigaste miljøaspekta som vert handsama 

Avsnitt Omtale Viktigaste miljøaspekt 

3.1. Beste miljøstyringspraksis 

for produksjonsprosessar 

Dette avsnittet handlar om verksemd i samband 

med grunnleggjande prosessar for framstilling av 

elektrisk og elektronisk utstyr. 

Produksjon og montering av kompo-

nentar 

Montering av sluttprodukt 

Fabrikkanlegg 

Forvalting av produksjonsstader 

3.2. Beste miljøstyringspraksis 

for forvalting av 

forsyningskjeda 

Dette avsnittet handlar om måten produsentane av 

elektrisk og elektronisk utstyr forvaltar forsynings-

kjeda på. Det legg vekt på tiltak som føretaka i 

sektoren kan setje i verk i forsyningskjeda si for å 

skaffe fram berekraftige materiale, byte ut farlege 

stoff og redusere verknader på det biologiske 

mangfaldet. 

Framskaffing av materiale og kompo-

nentar 

Kommunikasjon med og forvalting av 

leverandørar 

Produktutforming 

Komponent- 
produsentar: 

Trykte krinskort, 
integrerte krinsar, 

skjermar, 
kablar osv. 

Forsyningskjede 

Produsentar av elektrisk og 
elektronisk utstyr: Store og 
små hushaldsapparat, IT- 
og telekommunikasjons-
utstyr, lysgjevingsutstyr, 

elektriske og elektroniske 
verktøy, medisinsk utstyr 

osv. 

Leverandørar av 
råmateriale: 
Plast, metall, 

kjemikaliar osv. 

Føretak som handterer 
avfall frå elektrisk og 

elektronisk utstyr: 
Innsamling, førebuing til 

ombruk, materialattvinning 
osv. 

Indirekte aspekt Direkte aspekt 

Indirekte 
aspekt 

Bruk Kassering 

Indirekte aspekt 

F
o

rb
ru

k
a

ra
r 

Produksjon 
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Avsnitt Omtale Viktigaste miljøaspekt 

3.3. Beste miljøstyringspraksis 

for å fremje ein meir 

sirkulær økonomi 

Dette avsnittet handlar om forvalting og 

strategiske rutinar som produsentar av elektrisk og 

elektronisk utstyr kan gjennomføre for å fremje ein 

meir sirkulær økonomi, til dømes å endre 

konstruksjonsmetodar, refabrikkere produkt eller 

utvikle meir berekraftige forretningsmodellar. 

Produktutforming / Utvikling av 

forretningsmodellar 

Rutinar for kassering 

Dei miljøaspekta som er oppførte i tabell 2-2, vart valde ut som dei mest relevante for sektoren. Kva miljøaspekt som skal 

handterast av dei einskilde føretaka, må likevel vurderast i kvart tilfelle. 

Tabell 2-2 

Dei mest relevante miljøaspekta og dei tilhøyrande viktigaste miljøbelastingane som vert handsama i dette dokumentet 

Mest relevante miljøaspekt Viktigaste miljørelaterte belastingar 

Produksjon og montering av komponentar 

Ressurseffektivitet 

Vatn 

Avfall 

Utslepp til atmosfæren 

Jord 

Energi og klimaendringar 

Farlege stoff 

Biologisk mangfald 

Montering av sluttprodukt Energi og klimaendringar 

Fabrikkanlegg 

Ressurseffektivitet 

Vatn 

Avfall 

Utslepp til atmosfæren 

Energi og klimaendringar 

Biologisk mangfald 

Forvalting av produksjonsstader 

Vatn 

Avfall 

Utslepp til atmosfæren 

Jord 

Energi og klimaendringar 

Biologisk mangfald 

Framskaffing av materiale og komponentar 

Ressurseffektivitet 

Energi og klimaendringar 

Biologisk mangfald 
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Mest relevante miljøaspekt Viktigaste miljørelaterte belastingar 

Kommunikasjon med og forvalting av leverandørar 

Ressurseffektivitet 

Energi og klimaendringar 

Farlege stoff 

Produktutforming / Utvikling av forretningsmodellar 

Ressurseffektivitet 

Vatn 

Avfall 

Utslepp til atmosfæren 

Energi og klimaendringar 

Farlege stoff 

Rutinar for kassering 
Ressurseffektivitet 

Avfall 

3. BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS, SEKTORSPESIFIKKE INDIKATORAR FOR MILJØPRESTASJON OG STANDARD-

VERDIAR FOR REFERANSEMÅLING AV BESTE KVALITET FOR SEKTOREN FOR PRODUKSJON AV ELEKTRISK OG 

ELEKTRONISK UTSTYR 

3.1. Beste miljøstyringspraksis for produksjonsprosessar 

Dette avsnittet er relevant for produsentar av elektrisk og elektronisk utstyr. 

3.1.1. Energieffektiv reinromsteknologi 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere energibruken i reinrom mest mogleg. Dette kan oppnåast ved å gjennomføre dei 

følgjande tiltaka: 

— Definere kapasiteten til reinromanlegget korrekt og dimensjonere utstyret i anlegget tilsvarande. Målet er å nedjustere mengda 

av alt utstyr mest mogleg, bortsett frå kjøletårn og passive komponentar (røyr og leidningar), som kan oppjusterast for å spare 

energi. Ei slik oppjustering betrar kjøleevna og gjer det mogleg å nytte mindre vifter og pumper. 

— Redusere trykkskilnaden mellom reinrommet og omgjevnadene, og tilpasse luftvolumet etter behov, for å redusere elektri-

sitetsbruken til viftene. 

— Innføre større driftsområde for temperaturen og den relative fukta i reinrommet. Større driftsområde fører til lågare 

energibruk til avkjøling, førevarming og avfukting av lufttilførselen. 

— Fastsetje ein lågare overflatefart(7) ved å kombinere større luftkontrolleiningar med mindre vifter som gjer at luft-

sirkulasjonen kan haldast ved lag med ein lågare fart. 

— Fastsetje det lågast moglege luftvekslingstalet ved å redusere varmelasta og den faktiske partikkeldanninga i reinrommet. 

— Prøve på alle måtar å redusere varmelasta som reinrommet produserer, og attvinne spillvarmen frå prosessutstyret. Den 

attvunne spillvarmen kan til dømes nyttast til å varme opp att tilførselsluft. 

— Nytte høgeffektive komponentar, til dømes viftemotorar med variabel frekvens, pumper og kjølarar for å få ein betre 

respons på den varierande lasta som reinrommet vert utsett for.  

  

(7) Overflatefarten er den farten lufta har når ho passerer over filtera eller varme-/kjølespiralane i ei luftkontrolleining. 
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— Unngå overdriven reinsing av det vatnet som trengst til drift av reinrommet, ved å følgje spesifikasjonane for den påkravde 

klassifiseringa av reinrommet, utan altfor store tryggingsmarginar. 

Brukso mråd e  

Beste miljøstyringspraksis gjeld generelt for alle produsentar av elektrisk og elektronisk utstyr som nyttar reinrom. 

For nybygde reinromanlegg kan luftvekslingstalet vere lågare enn det tilrådde luftvekslingstalområdet (ACR-området) i 

samsvar med klassifiseringa, men det må gjerast ein innsats for å sikre og tilpasse krava til kvalitet i reinrommet. For 

eksisterande reinromanlegg kan det nyttast kontroll basert på partikkelteljing og kontinuerleg overvaking for å redusere ACR-

verdiane. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i1) Energibruk i reinrommet for produksjon av trykte krinskort (kWh/m2 

av handsama trykte krinskort) 

i2) Energibruk i reinrommet for produksjon av halvleiarar og/eller 

integrerte krinsar (kWh/cm2 av silisiumskiver) 

i3) Luftvekslingstal (tal/time) 

i4) Effektfaktoren (COP) til det installerte kjøleutstyret (kWh produsert 

kjøleenergi/kWh nytta energi) 

i5) Leiingsevna til vatnet (μS/cm) 

Ikkje relevant 

3.1.2. Energieffektiv kjøleteknologi 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere behovet for kjøling og betre energieffektiviteten til dei kjølesystema som vert nytta i 

produksjonsprosessane og produksjonshallane. Dette kan oppnåast ved å gjere dei følgjande tiltaka: 

— Vurdere og optimere det temperaturnivået som krevst for kvar einskild prosess og kvart rom/område som treng kjølast. 

— Nytte kaskadekjøling ved å dele den eksisterande kjølekrinsen i to eller fleire temperaturnivå. 

— Gjennomføre teknikkar for frikjøling. Relevante teknologiske alternativ omfattar direkte kjøling med gjennomstrøyming 

av kaldare uteluft, fri tørrkjøling der eit vasskrinsløp vert kjølt med uteluft, og fri våtkjøling (kjøletårn). 

— Nytte eit ventilasjonssystem med varmeattvinning for å kjøle og avfukte den innkomande omgjevnadslufta. 

— Nytte absorpsjonskjøling som eit alternativ til kompresjonskjøling. Attvunnen spillvarme kan nyttast til varmekompresjon 

av kjølemiddelet. 

Brukso mråd e  

Tiltak som kan gje meir energieffektiv kjøling, gjeld generelt for føretak som produserer elektrisk og elektronisk utstyr. 

For å kunne gjennomføre frikjøling må returstraumen til kjølesystemet ha eit temperaturnivå som er høgare enn utetempera-

turen, og det må vere tilstrekkeleg med plass på uteområdet til produksjonsstaden.  
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Absorpsjonskjøling kan nyttast dersom det finst ei kjelde til spillvarme eller fornybar varme som er tilgjengeleg heile tida på 

produksjonsstaden eller i omgjevnadene. 

Den økonomiske lønsemda av dei framlagde tiltaka er svært avhengig av at det finst kjølelast tilgjengeleg heile året. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i6) Effektfaktoren (COP) til det einskilte kjøleutstyret (kWh levert 

kjøleffekt/kWh nytta effekt) 

i7) Ytingskoeffisienten til systemet (COSP), medrekna energien som 

krevst for å drive ekstrautstyret til kjølesystemet, til dømes pumper 

(kW levert kjøleeffekt/kW nytta effekt) 

i8) Bruk av kaskadekjøling (J/N) 

i9) Bruk av frikjøling (J/N) 

i10) Bruk av ventilatorar til varmeattvinning (J/N) 

i11) Bruk av absorpsjonskjøling (J/N) 

i12) Energibruken til kjølesystemet per produksjonseining (kWh/euro) 

Ikkje relevant 

3.1.3. Energieffektiv lodding 

Beste miljøstyringspraksis er å betre energieffektiviteten til smeltelodding. 

For eksisterande loddeutstyr er beste miljøstyringspraksis å gjere følgjande: 

— Maksimere kapasiteten til det eksisterande smelteloddingsutstyret for å redusere det spesifikke elektrisitetsbehovet per 

kvadratmeter produserte trykte krinskort. Dette kan oppnåast ved å optimere farten til transportbandet i produksjonslinja til 

loddeprosessen, og samstundes halde ved lag ei akseptabel prosesstid. 

— Ettermontere isolasjon til loddeutstyret. 

For nytt loddeutstyr er beste miljøstyringspraksis å gjere følgjande: 

— Velje utstyr med i) eit betre straumsparingssystem (t.d. tilgjengeleg avslått tilstand eller kviletilstand), ii) eit fleksibelt 

kjølesystem som gjer det mogleg å veksle mellom ei intern og ekstern kjøleeining, og som gjer det mogleg å attvinne 

spillvarme, og iii) betre system for overvaking av og kontroll med forbruket av flytande nitrogen. 

— Bruk av viftemotorar med likestraum i staden for med vekselstraum for å regulere farten på dei ulike motorane kvar for 

seg. 

For både eksisterande system og nytt loddeutstyr er beste miljøstyringspraksis å 

— unngå bruk av flytande nitrogen til mindre følsame bruksområde, til dømes enklare monteringsarbeid. 

Brukso mråd e  

Beste miljøstyringspraksis på dette området er relevant for produsentar av elektrisk og elektronisk utstyr som nyttar 

smeltelodding, og er særleg relevant for produksjon av trykte krinskort. 

Tiltaka for nytt loddeutstyr er relevante når det er teke avgjerd om å installere ei ny produksjonslinje for smeltelodding. 

Avkastninga på investeringa er i høg grad avhengig av krava til auka utbyte, yting og vedlikehald meir enn av energisparing.  
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i13) Samla energibehov per overflateeining av handsama trykte krinskort 

(kWh av elektrisitet/m2 av trykte krinskort) 

i14) Forbruk av nitrogen per overflateeining av handsama trykte krinskort 

(kWh av nitrogen/m2 av trykte krinskort) 

Ikkje relevant 

3.1.4. Attvinning på staden av kopar i prosesskjemikaliar 

Beste miljøstyringspraksis er å attvinne kopar frå etsemiddel som vert nytta ved produksjon av trykte krinskort ved bruk av 

elektrolyse. Dette gjer det mogleg å attvinne kopar av høg kvalitet, redusere bruksmengda av etsemiddel og bruke om att vatn. 

Brukso mråd e  

Beste miljøstyringspraksis gjeld for produksjonsanlegg for trykte krinskort. Den økonomiske lønsemda er likevel svært 

avhengig av produksjonsnivåa og dermed av kor stor mengd kopar av høg kvalitet som kan attvinnast (t.d. over 60 tonn kopar 

per år). Ein annan avgrensande faktor er den plassen som eit attvinningssystem på staden treng, som varierer mellom 50 m2 og 

80 m2 alt etter korleis systemet er installert og kor stort volum buffertankane har. Attvinningssystemet treng likevel ikkje vere 

plassert rett ved sida av etseprosessen. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i15) Det er innført ein system for attvinning av kopar på 

staden (J/N) 

i16) Mengda attvunne kopar frå etsemiddel som vert nytta i 

produksjonen (tonn/år) 

Ikkje relevant 

3.1.5. System for kaskadeskyljing 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere bruken av vatn mest mogleg hjå føretak som produserer trykte krinskort til elektrisk og 

elektronisk utstyr, ved å installere fleire system for kaskadeskyljing med minst fire steg. 

I tillegg er beste miljøstyringspraksis å optimere bruken av vatn, til dømes ved å tilpasse inntaket av vatn i skyljebad i samsvar 

med dei spesifikke krava som gjeld for prosessen, og å bruke om att skyljevatnet til ulike steg i prosessen. 

Brukso mråd e  

Beste miljøstyringspraksis gjeld generelt for føretak som produserer trykte krinskort. Optimeringstiltak og installasjon av fleire 

system for kaskadeskyljing med minst fire steg er relevante for både eksisterande anlegg og nye bygningar. Når det gjeld 

system for kaskadeskyljing med minst fire steg, kan den tilgjengelege plassen til ein viss grad vere ein avgrensande faktor. 

System for kaskadeskyljing i fem steg er mest relevante for system med høg maskinkapasitet eller svært konsentrerte 

elektrolyttar, og i tillegg må det takast omsyn til dei følgjande avgrensande faktorane: 

— Svært konsentrert skyljevatn fører til auka bruk av kjemikaliar, og difor tek sedimenteringa og avioniseringa lengre tid når 

spillvatnet skal reinsast.  
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— Oppvarming av vatnet i skyljebadet på grunn av at talet på pumper aukar, fører til høgare risiko for bakterieureining. 

— Bakterieureininga må avgrensast ved å ta i bruk eigna teknikkar for å desinfisere vatnet. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i17) Samla vassforbruk i produksjonsanlegget (l/m2 av 

produserte trykte krinskort) 

i18) Prosentdel av system for kaskadeskyljing med fire eller 

fem steg, jamført med det samla talet på skyljeanlegg 

(%) 

i19) Vassforbruket i system for kaskadeskyljing med fire eller 

fem steg, jamført med vassforbruket i system for 

kaskadeskyljing med tre steg (%) 

i20) Det er innført system for kaskadeskyljing med fem steg 

(J/N) 

b1) Minst 50 % av skyljeanlegga er utstyrte med eit system 

for kaskadeskyljing med minst fire steg 

3.1.6. Størst mogleg reduksjon i utslepp av perfluorsambindingar 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere utsleppa av perfluorsambindingar (PFC) mest mogleg ved anlegg for produksjon av 

halvleiarar ved å gjere dei følgjande tiltaka: 

— Byte ut PFC-gassar som har eit stort potensial for global oppvarming, med andre gassar som har eit mindre potensial for 

global oppvarming, til dømes kan C2F6 bytast ut med C3F8 til reingjering av kammer til kjemisk damputfelling. 

— Optimere prosessen ved reingjering av kammer til kjemisk damputfelling for å auke omrekningsfaktoren for dei PFC-

gassane som vert nytta, med sikte på å unngå at ubrukte PFC-gassar vert sleppte ut etter at kammeret er reingjort. Dette 

krev at utsleppa vert overvaka og driftsparametrane justerte, til dømes gasstrykket og temperaturen i kammeret, effekten av 

plasmaet, gjennomstrøymingsfarten ved reingjering med plasma-høgtrykksreinsing og høvet mellom gassane dersom det 

vert nytta blandingar av PFC-gassar. 

— Nytte teknologi til reingjering utanfor anlegget i staden for bruk av PFC-gassar på staden (t.d. C2F6 og CF4) av NF3 utanfor 

anlegget. I denne prosessen vert NF3 utskilt frå plasmaet før det kjem inn i prosesskammeret og vert difor utnytta meir 

effektivt, og svært lite NF3 vert sleppt ut frå prosesskammeret etter reingjeringa. 

— Installere reinseteknikkar på bruksstaden, til dømes eit system med brennar og skrubb som vert installert etter 

vakuumpumpa, eller ei lita plasmakjelde som vert installert før vakuumpumpa, for å redusere utsleppa av PFC frå 

plasmaetsing. 

Brukso mråd e  

Beste miljøstyringspraksis gjeld generelt for produksjonsanlegg for halvleiarar som nyttar PFC-gassar. Kva tiltak som skal 

gjennomførast ved eit anlegg, må likevel vurderast i kvart tilfelle. 

Optimering av prosessen er generelt relevant og kan vere eit effektivt tiltak for både eksisterande anlegg og nybygde kammer til 

kjemisk damputfelling. Dette er det einaste tiltaket som òg sparar kostnader, ettersom det gjer det mogleg med eit lågare 

gassforbruk og betre kapasitet. 

Det er ofte teknisk umogleg å byte ut PFC-gassar, særleg med plasmaetsing.  
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Teknologi for plasmareingjering med NF3 utanfor staden er generelt relevant for produksjonsanlegg. Innføringa av slik teknologi 

kan likevel krevje at prosessutstyr må bytast ut. Difor er teknologien enklare å innføre når det vert bygd eit nytt produksjonsanlegg, 

eller når forelda prosessutstyr må fornyast. 

Når det gjeld reinseteknikkar på bruksstaden, er system med brennar og skrubb meir vanlege enn system med plasmareinsing på 

staden. Det som avgrensar bruksområdet til skrubbesystem, er plass, eksisterande infrastruktur og kostnader. Når det gjeld 

innretningar for plasmareinsing, er den låge kapasiteten deira for handsaming av gjennomstrøyminga noko av det som verkar mest 

avgrensande. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i21) Normalisert nivå for utslepp av perfluorsambindingar (kg 

CO2-ekv./cm2) 

i22) Størst mogleg reduksjon i utslepp av PFC-gassar ved 

bruk av ein av dei følgjande teknikkane (J/N): 

— PFC-gassar med stort potensial for global opp-

varming vert bytte ut med andre gassar som har eit 

mindre potensial for global oppvarming 

— Optimering av prosessen, med vekt på reingjering av 

kammer til kjemisk damputfelling 

— Installasjon av teknologi for plasmareingjering 

utanfor staden 

— Bruk av reinseteknikkar på bruksstaden 

b2) Normalisert nivå for utslepp av perfluorsambindingar i 

nybygde anlegg for produksjon av halvleiarar eller anlegg 

som har gjennomgått omfattande rehabilitering, er under 

0,22 kg CO2-ekv./cm2 

3.1.7. Fornuftig og effektiv bruk av trykkluft 

Beste miljøstyringspraksis er at produsentar av elektrisk og elektronisk utstyr reduserer energiforbruket sitt i samband med bruk 

av trykkluft i produksjonsprosessen ved å gjere dei følgjande tiltaka: 

— Kartleggje og vurdere bruken av trykkluft. Når ein del av trykklufta vert nytta på ein ineffektiv eller lite føremålstenleg 

måte, kan andre tekniske løysingar vere betre eigna til føremålet eller meir effektive. Dersom det finst planar om å gå over 

frå pneumatiske til elektrisk drivne verktøy på eit visst bruksområde, bør det gjerast ei grundig vurdering, ikkje berre av 

energiforbruket, men òg av alle miljøaspekt og dei særlege behova på dette bruksområdet. 

— Optimere trykkluftanlegget ved å 

— identifisere og fjerne lekkasjar ved bruk av passande kontrollteknologi, til dømes måleinstrument med ultralyd for å 

finne luftlekkasjar som er skjulte eller vanskeleg tilgjengelege, 

— tilpasse tilgangen på og etterspørselen etter trykkluft betre på produksjonsanlegget, til dømes ved å tilpasse lufttrykk, 

volum og kvalitet til behovet til dei ulike sluttbrukarinnretningane, og dersom det er aktuelt, produsere trykklufta 

nærmare bruksstadene ved å velje desentraliserte einingar i staden for ein stor, sentralisert kompressor som skal 

dekkje alle bruksområde, 

— produsere trykklufta ved eit lågare trykk ved å redusere trykktap i distribusjonsnettet, og ta i bruk trykkpumper berre 

når det er naudsynt for utstyr som krev høgare trykk enn det som trengst på dei fleste bruksområda, 

— utforme trykkluftanlegget på grunnlag av ei årleg kurve for lastvaretid, for å sikre tilgangen på trykkluft med minst 

mogleg energibruk ved behov for normalt, høgt og lågt trykk,  
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— velje høgeffektive komponentar i trykkluftanlegget, til dømes høgeffektive kompressorar, drivsystem med variabel 

frekvens og lufttørkarar med integrert kjølelager, 

— attvinne varmen frå kompressorane ved å installere ein platevarmevekslar i oljekrinsen til kompressorane straks alt 

som er nemnt ovanfor, er optimert; den attvunne varmen kan nyttast på mange ulike måtar, til dømes til tørking av 

produkt, regenerering av absorpsjonstørka, romoppvarming, kjøling ved hjelp av ein absorpsjonskjølar eller 

konvertering av den attvunne varmen til mekanisk energi ved hjelp av ORC-maskiner (Organic Rankine Cycle). 

Brukso mråd e  

Dei tiltaka om det er gjort greie for i denne beste miljøstyringspraksisen, gjeld generelt for alle føretak som produserer elektrisk 

og elektronisk utstyr og nyttar trykkluft. 

Når det gjeld varmeattvinning, er det eit kontinuerleg behov for prosessvarme for å verkeleggjere den tilsvarande energi- og 

kostnadssparinga. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i23) Elektrisitetsbruk i trykkluftanlegget per volumeining på 

staden for sluttbruk (kWh/m3) 

i24) Indeks for luftlekkasje(1) (Nei) 

b3) Elektrisitetsbruken til trykkluftanlegget er lågare enn 

0,11 kWh/m3 levert trykkluft for store installasjonar som 

vert drivne ved eit overtrykk på 6,5 bar, med volum-

straumen normalisert ved 1 013 mbar, og 20 oC, og 

trykkavvik på høgst 0,2 bar 

b4) Når alle luftforbrukande innretningar er slegne av, har 

nettet framleis eit stabilt trykk, og kompressorane (i kvile-

tilstand) koplar seg ikkje om til belastingstilstand 

(1) Når alle luftforbrukande innretningar er slegne av, vert indeksen for luftlekkasje rekna ut som summen av driftstida for kvar einskild 

kompressor, multiplisert med kapasiteten til den aktuelle kompressoren, dividert med den samla tida i kviletilstand og den samla nominelle 

kapasiteten til kompressorane i systemet 

 

3.1.8. Vern og betring av det biologiske mangfaldet 

Beste miljøstyringspraksis er å utarbeide, gjennomføre og jamleg gjennomgå ein handlingsplan for å verne og betre det biologiske 

mangfaldet ved produksjonsanlegget og i nærliggjande område. Døme på tiltak som kan inngå i handlingsplanen, er å 

— plante tre eller attinnføre lokalt heimehøyrande artar i eit øydelagt naturmiljø, 

— undersøkje floraen og faunaen med sikte på å dokumentere og overvake det biologiske mangfaldet ved ein spesifikk 

produksjonsstad, 

— la opne areal innanfor eit produksjonsanlegg «gå tilbake til naturen», 

— utvikle biotopar for å skape nye habitat, 

— trekkje inn personalet, familiane deira og lokalsamfunna i prosjekt som gjeld biologisk mangfald. 

Brukso mråd e  

Beste miljøstyringspraksis gjeld generelt for alle produsentar av elektrisk og elektronisk utstyr.  

Indeks for luftlekkasje 



Nr. 7/492 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i25) Arealbruk — landområde innanfor produksjonsstaden og 

tilhøyrande område av naturverdi (t.d. tidlegare industri-

område, område som grensar til verneområde, område med 

eit rikt biologisk mangfald) (m2) 

i26) Område med verna eller tilbakeførte naturlege habitat 

innanfor eller utanfor produksjonsstaden som vert 

forvalta eller verna av produsenten (m2) 

i27) Iverksetjing av ein handlingsplan for biologisk mangfald 

på alle produksjonsanlegg på produksjonsstaden (J/N) 

b5) Det er sett i verk ein handlingsplan for biologisk 

mangfald på alle produksjonsanlegg for å verne og betre 

det biologiske mangfaldet (flora og fauna) på den 

einskilde produksjonsstaden 

3.1.9. Bruk av fornybar energi 

Beste miljøstyringspraksis er at føretak som produserer elektrisk og elektronisk utstyr, nyttar fornybar energi til prosessane sine 

ved 

— innkjøp av ekstra elektrisitet frå godkjende fornybare energikjelder, eller eigenproduksjon av elektrisitet frå fornybare 

energikjelder, 

— eigen produksjon av varme frå fornybare energikjelder. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for alle føretak innanfor sektoren. 

Elektrisitet frå fornybare energikjelder (eigenprodusert eller kjøpt) kan nyttast i alle tilfelle. 

Derimot er det vanskelegare å integrere varme frå fornybare kjelder i produksjonsprosessen for elektrisk og elektronisk utstyr, 

fordi prosessane er meir kompliserte, behovet for høge temperaturar er større og i visse tilfelle er det vanskeleg å sameine 

varmebehovet og sesongvariasjonane når det gjeld tilbodet av fornybar varme. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i28) Prosentdel av elektrisitet frå fornybare kjelder (eigenprodusert eller kjøpt 

med kontrollert addisjonalitet), jamført med den samla energibruken (%) 

i29) Prosentdel av varme frå fornybare energikjelder, jamført med den 

samla bruken av varme (%) 

Ikkje relevant 

3.1.10. Best mogleg avfallshandtering innanfor produksjonsanlegga 

Beste miljøstyringspraksis for produsentar av elektrisk og elektronisk utstyr er å utarbeide og gjennomføre ein strategi for 

avfallshandtering som prioriterer andre alternativ for handtering enn disponering når det gjeld alt avfall som vert produsert på 

produksjonsanlegga, og som følgjer avfallshandteringshierarkiet(8). Denne strategien må omfatte både ikkje-farlege og farlege 

avfallsfraksjonar, setje seg ambisiøse mål for å gjennomføre og overvake dei og i tillegg undersøkje om det er mogleg å 

gjennomføre metoden for industriell symbiose.  

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (TEU L 312 av 

22.11.2008, s. 3), kjent som rammedirektivet om avfall, innfører ei prioriteringsrekkjefølgje for tiltak for reduksjon og handtering av avfall. 

Dette er kjent som avfallshandteringshierarkiet. I hierarkiet er avfallsførebygging sett høgast, deretter kjem ombruk av avfall, deretter 

materialattvinning, og til sist (energi)utnytting av avfallsfraksjonar som ikkje kan førebyggjast, nyttast om att eller attvinnast. Slutthandsaming 

skal berre vurderast når ingen av dei førnemnde alternativa er moglege. 
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Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for alle føretak som produserer elektrisk og elektronisk utstyr. 

Ein avgrensande faktor for ei effektiv gjennomføring av ein industriell symbiose er behovet for kommunikasjon og samordning 

mellom ulike føretak, det vil seie mangelen på kunnskap om og innsikt i verksemda til andre føretak og dermed dei ulike 

måtane det er mogleg å utnytte avfall og biprodukt på. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i30) Utarbeiding og gjennomføring av ein effektiv strategi for 

avfallshandtering (J/N) 

i31) Prosentdel av produksjonsstader med ein strategi for 

avfallshandtering (%) 

i32) Attvinningsgrad for avfall som er produsert ved produk-

sjonsanlegg (%) 

i33) Prosentdel avfall som er produsert ved produksjons-

anlegg som ikkje vert attvunne (%) 

i34) Avfallsproduksjon per tonn av produkt eller ei annan 

passande funksjonell eining for eit spesifikt produkt eller 

ein spesifikk produktserie (kg/t) 

b6) Føretaket har innført ein strategi for avfallshandtering på 

alle produksjonsstader 

b7) Føretaket oppnår ein gjennomsnittleg attvinningsgrad på 

93 % for avfall på alle produksjonsanlegg 

3.2. Beste miljøstyringspraksis for forvalting av forsyningskjeda 

Dette avsnittet er relevant for produsentar av elektrisk og elektronisk utstyr og dreier seg om praksisen deira i høve til 

forsyningskjeda. 

3.2.1. Verktøy for å vurdere kostnadseffektiv og miljøvenleg utskifting av farlege stoff 

Beste miljøstyringspraksis er å nytte referanseverktøy til å identifisere og vurdere farlege stoff i innkjøpte materiale med sikte 

på å byte dei ut. Produsentane vil nytte data dei har fått frå leverandørar, som ideelt sett er fullstendige fråsegner om material-

innhaldet eller samsvarsfråsegner, til å spore stoffa. Vurderinga vil deretter omfatte tre viktige steg: 

— Klarlegging om dette er eit stoff som gjev svært stor grad av uro (ut ifrå kandidatlista i REACH) eller er eit stoff med 

avgrensa bruk (ut ifrå RoHS-direktivet)(9), noko som i begge tilfelle gjev utskifting høg prioritet. 

— Klassifisering av det aktuelle stoffet i samsvar med tryggleiksdatabladet og etter jamføring med ein database over farlege 

stoff. 

— Bruk av eit vurderingsverktøy i tillegg til det som er nemnt ovanfor, for særskilte stoff, til dømes visse ftalat og 

halogenerte flammehemmarar, for å undersøkje dei beste alternativa. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld i prinsippet for alle føretak innanfor sektoren. Men små og mellomstore føretak kan 

mangle dei ressursane dei treng for å krevje fullstendige materialfråsegner frå mange av leverandørane, og i slike tilfelle kan dei 

be om at leverandørane legg fram samsvarsfråsegner med utfyllande laboratorieprøvingar.  

  

(9) Nokre av desse stoffa kan likevel nyttast på grunnlag av unntak frå føresegnene i RoHS-direktivet. 
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jo n  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i35) Prosentdel av leverandørar som legg fram ei fullstendig 

materialfråsegn (% av utgiftene i forsyningskjeda) 

i36) Prosentdel av leverandørar som utferdar ei samsvars-

fråsegn for ei liste over restriksjonar som er spesifikk for 

føretaket, med ei utfyllande sertifisering (helst frå 

tredjemann) på grunnlag av laboratorieprøving (% av 

utgiftene i forsyningskjeda) 

i37) Offentleggjering (t.d. på ei nettside og i årlege rapportar 

om berekraft) av dei to føregåande indikatorane (J/N) 

b8) Det er innført obligatoriske krav til alle større 

leverandørar (rekna i prosent av utgiftene i forsynings-

kjeda) om å leggje fram ei fullstendig materialfråsegn 

3.2.2. Offentleggjering og fastsetjing av mål for utslepp av klimagassar i forsyningskjeda 

Beste miljøstyringspraksis er å vurdere, i samsvar med godkjende standardar, og jamleg offentleggjere alle direkte utslepp og 

dei mest relevante indirekte utsleppa av klimagassar (alle utslepp i område 1 og 2 og dei mest relevante utsleppa i område 

3(10)). På grunnlag av vurderinga er beste miljøstyringspraksis å fastsetje mål for å redusere desse direkte og indirekte utsleppa 

av klimagassar, og å vise og jamleg offentleggjere dei faktiske absolutte og/eller relative reduksjonane i utsleppa av 

klimagassar. 

Brukso mråd e  

Beste miljøstyringspraksis på dette området er relevant for alle føretak innanfor sektoren. Likevel kan utrekninga av utslepp i 

område 3 til ein viss grad vere avgrensa på grunn av dei komplekse verdikjedene for elektrisk og elektronisk utstyr. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i38) Periodisk (t.d. årleg) offentleggjering av 

klimagassutslepp, utrekna etter ein godkjend 

standardmetode (J/N) 

i39) Kategoriar av utslepp i område 3 er tekne med i 

vurderinga 

i40) Periodisk (t.d. årleg) offentleggjering av påviste 

faktiske absolutte og/eller relative reduksjonar i 

utsleppa av klimagassar (J/N) 

b9) Utsleppa av klimagassar (i område 1 og 2 og dei mest 

relevante i område 3) er utrekna etter ein godkjend 

standardmetode og vert jamleg offentleggjorde 

b10) Mål for absolutt eller relativ reduksjon av utsleppa av 

klimagassar vert offentleggjorde 

b11) Absolutte og/eller relative faktiske reduksjonar i utsleppa av 

klimagassar er påviste og jamleg offentleggjorde 

  

  

(10) I samsvar med protokollen om klimagassar omfattar utslepp i område 1 alle direkte klimagassutslepp frå eit føretak, dvs. klimagassutslepp 

frå anlegg eller køyretøy som er eigde eller kontrollerte av føretaket. Utslepp i område 2 er indirekte utslepp av klimagassar frå forbruk av 

innkjøpt elektrisitet, varme, kulde eller damp, dvs. utslepp som vart gjorde ein annan stad for å produsere den energien som er nytta 

innanfor føretaksområdet. Utslepp i område 3 omfattar alle andre indirekte utslepp frå produkt (varer eller tenester) eller materialstraumar 

som går inn eller ut av føretaksområdet. 
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3.2.3. Bruk av livsløpsvurderingar 

Beste miljøstyringspraksis er å nytte livsløpsvurderingar som eit verktøy til støtte for avgjerdstaking i samband med strategisk 

planlegging (på makronivå), produktutforming og -planlegging, anlegg og prosessar (på mikronivå) og dessutan overvaking av 

miljøprestasjonen til føretaket (rekneskap). Det mest relevante bruksområdet i bransjen er å nytte livsløpsvurderingar på 

produktseriar for å støtte miljøbetringar, noko som gjev eit grunnlag for å fastsetje mål for å betre produktseriane. 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for alle føretak som produserer elektrisk og elektronisk utstyr, særleg store 

føretak. 

Interne ressursar og kompleksiteten til livsløpsvurderingane kan vere avgrensande faktorar for at slike vurderingar skal kunne 

gjennomførast i små og mellomstore føretak. Men forenkla verktøy for livsløpsvurderingar og ferdigstilte databasar kan 

medverke til å løyse problema. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i41) Innføring av livsløpsvurderingar i samsvar med ISO-

standardane 14040 og 14044 i miljøstrategien til 

føretaket, og bruk av livsløpsvurderingar når det skal 

takast viktige avgjerder om utvikling av nye og 

omarbeidde produkt (J/N) 

i42) Prosentdel av produktseriar der dei måla som er fastsette 

på grunnlag av livsløpsvurderingar, er oppnådde (vekta 

etter talet på produktmodellar eller etter salstal) 

b12) Det vert gjennomført ei livsløpsvurdering i samsvar med 

dei internasjonale standardane ISO 14040 og ISO 14044 

b13) Føretaket utfører livsløpsvurderingar for nye og 

omarbeidde produkt, og resultata vert nytta systematisk 

som grunnlag for produktutvikling 

3.2.4. Vern og betring av det biologiske mangfaldet i heile forsyningskjeda for elektrisk og elektronisk utstyr 

Beste miljøstyringspraksis er å utvikle og gjennomføre eit program for å handtere verknadene som produkt og verksemd i 

forsyningskjeda har på det biologiske mangfaldet. 

På grunnlag av ei kartlegging av dei produkta og materiala som forsyningskjeda leverer, og av dei verknadene som er relevante 

for det biologiske mangfaldet, kan det utarbeidast retningslinjer for og krav til innkjøp av produkt og komponentar som har eit 

større potensial til å kunne påverke det biologiske mangfaldet.  

Brukso mråd e  

Beste miljøstyringspraksis gjeld for alle føretak som produserer elektrisk og elektronisk utstyr.  
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i43) Gjennomføring av ei periodisk vurdering av kva verknader 

produkt og materiale som forsyningskjeda leverer, har på 

det biologiske mangfaldet (J/N) 

i44) Utarbeiding av retningslinjer for og krav til innkjøp av 

dei mest relevante produkta og materiala som er 

identifiserte i vurderinga av det biologiske mangfaldet 

(J/N) 

i45) For kvar av produktgruppene (t.d. tre- og papirprodukt) 

som føretaket har utarbeidd krav til innkjøp av: 

— prosentdel av produkt som oppfyller krava til 

prioriterte innkjøp (%) 

— prosentdel av produkt som oppfyller krava til 

akseptable innkjøp (%) 

— prosentdel av produkt som oppfyller krava til 

innkjøp som skal unngåast (%) 

i46) Prosentdel (etter innkjøpsvolum) av leverandørar som 

har levert ein første rapport om den moglege verknaden 

dei har på det biologiske mangfaldet (%) 

i47) Prosentdel (etter innkjøpsvolum) av leverandørar som 

har utarbeidd ein plan for handtering av biologisk 

mangfald (%) 

i48) Prosentdel (etter innkjøpsvolum) av leverandørar som 

gjennomfører planen sin for handtering av biologisk 

mangfald (dvs. som gjer framsteg i retning av å nå dei 

fastsette måla) (%) 

b14) Føretaket gjennomfører eit program for periodisk 

vurdering av kva verknader produkt og materiale som 

forsyningskjeda leverer, har på det biologiske 

mangfaldet, og resultata av vurderinga vert nytta til å 

utarbeide retningslinjer for og krav til innkjøp av dei 

mest relevante produkta og materiala 

3.3. Beste miljøstyringspraksis for å fremje ein meir sirkulær økonomi 

Dette avsnittet er relevant for føretak som produserer elektrisk og elektronisk utstyr, og handlar om forvalting av og strategiske 

rutinar for å fremje ein meir sirkulær økonomi. 

3.3.1. Strategiske retningslinjer for utforming av produkt til den sirkulære økonomien 

Beste miljøstyringspraksis er å utarbeide ein metode som sikrar at omsynet til alle dei ulike miljøaspekta, og særleg til 

overgangen til ein sirkulær økonomi, vert innarbeidde i produktutformingsprosessen på ein systematisk måte. Ein slik metode 

byggjer på 

— at det vert fastsett mål for å betre miljøprestasjonen til produkta, anten på føretaksnivå (allmenne mål for alle produkt) eller 

på eit spesifikt produktnivå; måla må vere tydelege, godt definerte og gjelde for heile føretaket, slik at arbeidstakarar på 

alle nivå vert medvitne om dei; mål for den sirkulære økonomien kan fastsetjast for produktet si yteevne, evne til å verte 

reparert, evne til oppgradering og evne til attvinning, og alle desse faktorane er i stor grad avhengige av utforminga, 

— at det i utformingsprosessen vert tilført innspel og tilbakemeldingar frå dei ulike einingane som er knytte til produksjon, 

bruk og kassering av produktet, og i visse tilfelle òg frå eksterne aktørar, 

— at det vert skapt ei kjensle av felles innsats frå heile føretaket for å utvikle ulike spesifikasjonar for utforminga av nye 

produkt.  
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Dette kan gjennomførast ved bruk av ein av eller begge dei følgjande metodane: 

— Å fastsetje ein intern miljøstandard for utforming av nye produkt på føretaksnivå, med definerte allmenne mål og 

obligatoriske krav, som heile tida vert betra på grunnlag av tilbakemeldingar frå ulike einingar i organisasjonen. Når 

utforminga av eit spesifikt produkt byrjar, vert desse måla og krava omgjorde til spesifikasjonar for utforming av det 

aktuelle produktet. 

— Å skipe eit tverrfagleg utval eller styringsgruppe for utforminga av kvart produkt, med representantar frå alle dei relevante 

einingane som er direkte knytte til dei ulike stadia i den faktiske produktutformingsprosessen. 

Brukso mråd e  

Beste miljøstyringspraksis gjeld for alle føretak som produserer elektrisk og elektronisk utstyr 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i49) Fastsetjing av mål for ein sirkulær økonomi for nye 

produkt (J/N) 

i50) Talet på ulike einingar i heile føretaket som har 

medverka i utformingsprosessane (tal) 

i51) Prosentdel av produkt eller komponentar (etter tal eller 

inntekter) som det er sett i verk utformings- eller 

omarbeidingssyklusar for, og som tek uttrykkjeleg 

omsyn til dei ulike metodane for å oppnå ein sirkulær 

økonomi (%) 

i52) Miljøføremoner gjennom heile livssyklusen til produkta 

som er selde gjennom året, og som er utforma eller 

omarbeidde for å ta omsyn til måla for ein sirkulær 

økonomi (kg CO2e for karbonutslepp, kg materiale som 

er innsparte på grunn av ressurseffektivitet osv.) 

b15) Føretaket har innført mål for ein sirkulær økonomi for 

nye produkt og ein prosess for effektiv produktut-

forming for å sikre at desse måla vert nådde 

3.3.2. Tilbod om samordna produkttenester 

Beste miljøstyringspraksis er at produsentar av elektrisk og elektronisk utstyr tilbyr samordna produkttenester (Integrated 

Product Service Offerings – IPSO), både føretaka imellom og frå føretak til forbrukar, og går over frå å utforme og selje fysiske 

produkt til å tilby eit system for produkttenester som fører til betre yting, både når det gjeld funksjon og miljø. IPSO-modellen 

kan til dømes stimulere til at produsentane kan sikre at produkta deira varar lenger, eller at det vert mogleg å ta tilbake produkt 

for å bruke dei om att eller omdanne dei til seinare bruk. 

Brukso mråd e  

IPSO-modellen er særleg nyttig for elektrisk og elektronisk utstyr med høge kapitalkostnader og lang levetid. 

Bruksområdet er mindre når det gjeld elektriske hushaldsapparat med avgrensa innkjøpskostnader, låge materialkostnader eller 

omfattande storleik/vekt (til dømes er det ikkje lønsamt med tilbakelevering dersom den økonomiske/tekniske verdien er for låg 

jamført med transportkostnadene).  
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i53) Gjennomføring av IPSO-modellen, og syte for at han 

gjev miljøføremoner (J/N) 

i54) Grad av tilbakelevering av produkt som er installerte per 

produktkategori i lokala til kundar innanfor ramma av 

IPSO-modellen (%) 

i55) Prosentdel av apparat til ombruk, jamført med det samla 

talet på apparat som er installerte innanfor ramma av 

IPSO-modellen (%) 

b16) Føretaket tek i bruk IPSO-modellen i verksemda si, og 

samstundes syter for at han fører til ei kontinuerleg 

betring av miljøprestasjonen til den aktuelle produkt-

tenesta 

b17) 100 % tilbakeleveringsgrad for apparat etter forbruk 

gjennom leasingavtaler, og 30 % renoveringsgrad 

3.3.3. Refabrikasjon eller renovering med høg kvalitet av brukte produkt 

Beste miljøstyringspraksis er å hindre avfall ved å refabrikkere eller renovere brukt elektrisk og elektronisk utstyr og marknads-

føre det for ombruk. Dei refabrikkerte eller renoverte produkta får minst dei same kvalitetsnivåa som dei hadde då dei vart 

bringa i omsetning første gong, og vert selde med ein høveleg garanti. 

Brukso mråd e  

Denne praksisen er særleg eigna for middels eller svært kapitalkrevjande utstyr. 

Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i56) Bruk av livsløpsvurderingar for å vise at refabrikasjon 

eller renovering har nettoføremoner for miljøet, òg i lys 

av at nye produktmodellar er meir energieffektive (J/N) 

b18) Livsløpsvurdering vert nytta for å vise at refabrikasjon 

eller renovering har nettoføremoner for miljøet, òg i lys 

av at nye produktmodellar er meir energieffektive 

3.3.4. Auke i bruken av attvunnen plast i elektrisk og elektronisk utstyr 

Beste miljøstyringspraksis er å auke bruken av attvunnen plast til produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr der dette er 

føremålstenleg i samsvar med krava til materialeigenskapar. Dette kan oppnåast ved bruk av attvinning i lukka krinsløp av 

plastavfall frå produksjonen, attvinning i lukka krinsløp av plast frå eigne produkt etter forbruk, og innkjøp av attvunnen plast 

framstilt av plastavfall etter forbruk (attvinning i ope krinsløp). 

Brukso mråd e  

Denne beste miljøstyringspraksisen er eigna for mange polymerar som vert nytta i produksjonen av elektrisk og elektronisk 

utstyr. Nyprodusert plast kan bytast ut med attvunnen plast dersom krava til materialspesifikasjonar kan oppfyllast.  
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Samb and mel lo m ind ikato rar  fo r  mi l jøpres t as jon  og s t andard verd iar  fo r  r e feransemål in g av beste  

kval i te t  

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

i57) Prosentdel av attvunnen plast frå avfall før forbrukarleddet som vert 

nytta til framstilling av eit visst produkt eller ei viss produktgruppe, 

jamført med den samla mengda plast som vert nytta til det same 

produktet eller den same produktgruppa (%) 

i58) Prosentdel av attvunnen plast frå avfall etter forbrukarleddet som vert 

nytta til framstilling av eit visst produkt eller ei viss produktgruppe, 

jamført med den samla mengda plast som vert nytta til det same 

produktet eller den same produktgruppa (%) 

i59) Samla mengd attvunnen plast frå avfall før forbrukarleddet som vert 

nytta i produksjonen (tonn) 

i60) Samla mengd attvunnen plast frå avfall etter forbrukarleddet som vert 

nytta i produksjonen (tonn) 

i61) Sal av produkt som er framstilte av attvunnen plast, jamført med det 

samla produktsalet (%) 

Ikkje relevant 
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4. TILRÅDDE SEKTORSPESIFIKKE NØKKELINDIKATORAR FOR MILJØPRESTASJON 

Tabellen nedanfor viser eit utval av nøkkelindikatorar for miljøprestasjon for sektoren for produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr, saman med tilhøyrande standardverdiar for referansemåling 

og tilvising til dei relevante beste miljøstyringspraksisane. Dette er ei undergruppe av alle indikatorane som er nemnde i avsnitt 3. 

Beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for sektoren for produksjon av elektrisk 

og elektronisk utstyr 

Indikator Felles einingar Viktigaste målgruppe Kort omtale 
Tilrådd minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for 

referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

Beste miljøstyringspraksis for produksjonsprosessar 

Energibruk i reinrommet 

for produksjon av trykte 

krinskort 

kWh/m2 Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Energi som vert nytta i reinrommet for produk-

sjon av trykte krinskort per overflateeining av 

handsama trykte krinskort 

Produksjonsanlegg Energieffektivitet Ikkje relevant 3.1.1 

Energibruk i reinrommet 

for produksjon av halv-

leiarar og/eller integrerte 

krinsar 

kWh/cm2 Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Energi som vert nytta i reinrommet for produk-

sjon av halvleiarar og integrerte krinsar per 

overflateeining av handsama halvleiarar og/eller 

integrerte krinsar 

Produksjonsanlegg Energieffektivitet Ikkje relevant 3.1.1 

Luftvekslingstal (ACR) Tal/time Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Kor ofte lufta i reinrommet vert bytt ut Produksjonsanlegg Energieffektivitet Ikkje relevant 3.1.1 

Ytingskoeffisienten til 

systemet (COSP) 

kW levert 

kjøleeffekt/kW 

nytta effekt 

Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Høve mellom den nytta kjøleeffekten som eit 

kjølesystem leverer, og den elektriske effekten 

som kjølesystemet nyttar; effekten som vert 

nytta av tilleggsutstyr (t.d. pumper), er teken 

med i nemnaren i dette høvetalet 

Produksjonsstad Energieffektivitet Ikkje relevant 3.1.2 

Samla energibehov per 

overflateeining av 

handsama trykte krinskort 

kWh/m2 av 

trykte krinskort 

Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Energimengda som krevst til handsaming av 

trykte krinskort, dividert med overflata til dei 

handsama trykte krinskorta 

Produksjonsanlegg Energieffektivitet Ikkje relevant 3.1.3 
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Indikator Felles einingar Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for 

referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

Forbruk av nitrogen per 

overflateeining av 

handsama trykte krinskort 

kWh av nitro-

gen/m2 av 

produserte 

trykte krinskort 

Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Mengda av nitrogen som vert nytta i 

loddeprosessen, dividert med den samla 

overflata av dei produserte trykte krinskorta 

Produksjonsanlegg Materialeffektivitet Ikkje relevant 3.1.3 

Mengda attvunne kopar frå 

etsemiddel som vert nytta i 

produksjonen 

tonn/år Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Vekta av kopar på staden som er attvunne frå 

etsemiddel gjennom eit år 

Produksjonsstad Materialeffektivitet Ikkje relevant 3.1.4 

Samla vassforbruk i 

produksjonsanlegget 

l/m2 av produ-

serte trykte 

krinskort 

Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Samla vassmengd som vert nytta i produksjons-

anlegget, dividert med overflata av dei 

produserte trykte krinskorta 

Produksjonsstad Vatn Minst 50 % av skylje-

anlegga er utstyrte 

med eit system for 

kaskadeskyljing med 

minst fire steg 

3.1.5 

Normalisert nivå for 

utslepp av perfluor-

sambindingar 

kg CO2-

ekv./cm2 

Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Potensial for global oppvarming på grunn av 

utslepp av perfluorsambindingar frå ein 

produksjonsstad, dividert med overflata av 

produserte silisiumskiver 

Produksjonsstad Utslepp Normalisert nivå for 

utslepp av perfluor-

sambindingar i nybyg-

de anlegg for produk-

sjon av halvleiarar 

eller anlegg som har 

gjennomgått omfat-

tande rehabilitering, er 

under 0,22 kg CO2-

ekv./cm2 

3.1.6 
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Indikator Felles einingar Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for 

referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

Elektrisitetsbruk i 

trykkluftanlegget per 

volumeining på staden for 

sluttbruk 

kWh/m3 Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Elektrisitetsbruk i trykkluftanlegget (medrekna 

energibruken til kompressorar, tørkeapparat og 

sekundære drivsystem) per standard kubikk-

meter trykkluft, ved det trykknivået som det er 

opplyst om 

Produksjonsstad Energieffektivitet Elektrisitetsbruken til 

trykkluftanlegget er 

lågare enn 0,11 kWh/ 

m3 levert trykkluft for 

store installasjonar 

som vert drivne ved 

eit overtrykk på  

6,5 bar, med 

volumstraumen 

normalisert ved  

1 013 mbar og 20 oC, 

og trykkavvik på 

høgst 0,2 bar 

3.1.7 

Indeks for luftlekkasje Nummer Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Indeksen for luftlekkasje vert utrekna når alle 

luftforbrukande einingar er slegne av, som 

summen for kvar av kompressorane når dei er i 

drift, multiplisert med kapasiteten til den 

aktuelle kompressoren, dividert med samla 

kviletid og den samla nominelle kapasiteten til 

kompressorane i systemet, og indeksen vert 

uttrykt på følgjande måte: 

 

der ti(cr) er den tida (i minuttar) ein kompressor 

er i drift medan alle luftforbrukande einingar er 

slegne av (trykkluftanlegget er i kviletilstand); 

Ci(cr) er kapasiteten (Nl/min) til den kompres-

soren som er slått på i tidsrommet ti(cr) medan 

alle luftforbrukande einingar er slegne av; t(sb) 

er den samla tida (i minuttar) det installerte 

trykkluftutstyret er i kviletilstand; C(tot) er 

summen av den nominelle kapasiteten (Nl/min) 

for alle kompressorane i trykkluftanlegget 

Produksjonsstad Energieffektivitet Når alle luftfor-

brukande innretningar 

er slegne av, har nettet 

framleis eit stabilt 

trykk, og kompresso-

rane (i kviletilstand) 

koplar seg ikkje om til 

belastingstilstand 

3.1.7 

Indeks for luftlekkasje 
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Indikator Felles einingar Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for 

referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

Iverksetjing av ein hand-

lingsplan for biologisk 

mangfald på alle produk-

sjonsanlegg på produk-

sjonsstaden 

J/N Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Denne indikatoren viser til om alle produk-

sjonsanlegg har innført ein handlingsplan for 

biologisk mangfald på produksjonsstaden 

Produksjonsstad Biologisk mangfald Det er sett i verk ein 

handlingsplan for 

biologisk mangfald på 

alle produksjonsanlegg 

for å verne og betre det 

biologiske mangfaldet 

(flora og fauna) på den 

einskilde produksjons-

staden 

3.1.8 

Prosentdel av elektrisitet 

frå fornybare kjelder 

(eigenprodusert eller kjøpt 

med kontrollert addi-

sjonalitet), jamført med 

den samla energibruken 

% Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Elektrisitet frå fornybare kjelder, anten 

eigenprodusert eller kjøpt, dividert med den 

samla elektrisitetsbruken på produksjonsstaden 

Innkjøpt fornybar elektrisitet vert rekna med i 

denne indikatoren berre dersom det er 

kontrollert at det dreier seg om utfyllande 

elektrisitet (dvs. elektrisitet som ikkje alt rekna 

med av ein annan organisasjon eller er ein del 

av tilbodet i elektrisitetsnettet) 

Produksjonsstad Energieffektivitet Ikkje relevant 3.1.9 

Prosentdel av varme frå 

fornybare energikjelder, 

jamført med den samla 

bruken av varme 

% Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Varme frå fornybare kjelder (t.d. termisk 

solenergi, geotermisk energi, biomasse), 

dividert med den samla bruken av varme på 

produksjonsstaden 

Produksjonsstad Energieffektivitet Ikkje relevant 3.1.9 

Prosentdel avfall som er 

produsert ved produk-

sjonsanlegg som ikkje vert 

attvunne 

% Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Vekta av avfall som er sendt til førebuing til 

ombruk, materialattvinning eller energiut-

nytting, dividert med den samla avfallsmengda 

som vert produsert på produksjonsstaden 

Denne indikatoren kan reknast ut separat for 

farleg og ikkje-farleg avfall og/eller for dei 

viktigaste materialane i avfallsstraumen, til 

dømes metallskrap, polymerar 

Produksjonsstad Avfall Føretaket oppnår ein 

gjennomsnittleg 

attvinningsgrad på 

93 % for avfall på alle 

produksjonsanlegg 

3.1.10 
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Indikator Felles einingar Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for 

referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

Prosentdel av produksjons-

stader som har ein strategi 

for avfallshandtering 

% Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Denne indikatoren vert uttrykt som talet på 

produksjonsstader som har innført ein strategi for 

avfallshandtering, på grunnlag av dei elementa 

som det er gjort greie for i omtala av denne beste 

miljøstyringspraksisen, dividert med det samla 

talet på produksjonsstader i føretaket 

Dersom eit føretak berre har éin produksjonsstad, 

kan indikatoren uttrykkjast som ein ja/nei-

indikator for produksjonsstaden 

Produksjonsstad Avfall Føretaket har innført 

ein strategi for 

avfallshandtering på 

alle produksjonsstader 

3.1.10 

Beste miljøstyringspraksis for forvalting av forsyningskjeda 

Prosentdel av leverandørar 

som legg fram ei full-

stendig materialfråsegn 

% Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Denne indikatoren måler prosentdelen av utgifter 

i forsyningskjeda til leverandørar som legg fram 

ei fullstendig materialfråsegn, jamført med dei 

samla utgiftene i leverandørkjeda 

Produksjonsstad Biologisk mangfald 

Materialeffektivitet 

Det er innført 

obligatoriske krav til 

alle større leverandørar 

(rekna i prosent av 

utgiftene i forsynings-

kjeda) om å leggje 

fram ei fullstendig 

materialfråsegn 

3.2.1 

Periodisk (t.d. årleg) 

offentleggjering av 

klimagassutslepp, utrekna 

etter ein godkjend 

standardmetode 

J/N Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Denne indikatoren viser til om klimagassutsleppa 

til føretaket (medrekna utslepp i område 1 og  

2 og dei mest relevante utsleppa i område 3) vert 

rekna ut i samsvar med ein godkjend 

standardmetode og vert jamleg offentleggjorde 

Føretak Utslepp Utsleppa av klimagas-

sar (i område 1 og 2 og 

dei mest relevante i 

område 3) er utrekna 

etter ein godkjend 

standardmetode og 

vert jamleg offentleg-

gjorde 

3.2.2 

Periodisk (t.d. årleg) 

offentleggjering av påviste 

faktiske absolutte og/eller 

relative reduksjonar i 

utsleppa av klimagassar 

J/N Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Denne indikatoren viser til periodisk offentleg-

gjering av påviste faktiske reduksjonar i 

klimagassutslepp frå føretaket 

Føretak Utslepp Absolutte og/eller 

relative faktiske 

reduksjonar i utsleppa 

av klimagassar er 

påviste og jamleg 

offentleggjorde 

3.2.2 
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Indikator Felles einingar Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for 

referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

Innføring av livsløps-

vurderingar i samsvar med 

ISO-standardane 14040 og 

14044 i miljøstrategien til 

føretaket, og bruk av 

livsløpsvurderingar når det 

skal takast viktige 

avgjerder om utvikling av 

nye og omarbeidde produkt 

J/N Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Denne indikatoren viser til om livsløps-

vurderingar er integrerte i miljøstrategien til 

føretaket, og om bruken av livsløpsvurderingar 

vert nytta når det skal takast viktige avgjerder om 

utvikling av nye og omarbeidde produkt 

Føretak Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Vatn 

Avfall 

Biologisk mangfald 

Utslepp 

Det vert gjennomført 

ei livsløpsvurdering i 

samsvar med dei 

internasjonale 

standardane ISO 

14040 og ISO 14044 

Føretaket utfører 

livsløpsvurderingar for 

nye og omarbeidde 

produkt, og resultata 

vert nytta systematisk 

som grunnlag for 

produktutvikling 

3.2.3 

Utarbeiding av retnings-

linjer for og krav til innkjøp 

av dei mest relevante 

produkta og materiala som 

er identifiserte i vurderinga 

av det biologiske 

mangfaldet 

J/N Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Denne indikatoren viser til om det vert teke 

omsyn til biologisk mangfald ved utarbeiding av 

retningslinjer for og krav til innkjøp av dei 

produkta og materiala som er identifiserte som 

dei mest relevante, ved den periodiske 

vurderinga av kva verknader produkt og 

materiale i forsyningskjeda har på det biologiske 

mangfaldet 

Føretak Biologisk mangfald Føretaket gjennom-

fører eit program for 

periodisk vurdering av 

kva verknader produkt 

og materiale som for-

syningskjeda leverer, 

har på det biologiske 

mangfaldet, og 

resultata av vurderinga 

vert nytta til å 

utarbeide retningslinjer 

for og krav til dei mest 

relevante produkta og 

materiala 

3.2.4 
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Indikator Felles einingar Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for 

referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

Beste miljøstyringspraksis for å fremje ein meir sirkulær økonomi 

Fastsetjing av mål for ein 

sirkulær økonomi for nye 

produkt 

J/N Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Denne indikatoren viser til om det ligg føre mål 

for ein sirkulær økonomi når det gjeld nye 

produkt eller produktgrupper 

Føretak Materialeffektivitet Føretaket har innført 

mål for ein sirkulær 

økonomi for nye 

produkt og ein prosess 

for effektiv produktut-

forming for å sikre at 

desse måla vert nådde 

3.3.1 

Prosentdel av produkt eller 

komponentar (etter tal 

eller inntekter) som det er 

sett i verk utformings- 

eller omarbeidingssyklusar 

for, og som tek uttryk-

kjeleg omsyn til dei ulike 

metodane for å oppnå ein 

sirkulær økonomi (%) 

% Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Talet på produkt eller komponentar som det er 

sett i verk utformings- eller omarbeidings-

syklusar for, og som tek uttrykkjeleg omsyn til 

dei ulike metodane for å oppnå ein sirkulær 

økonomi, dividert med det samla talet på 

produkt eller komponentar som er produserte av 

føretaket 

Føretak Materialeffektivitet Ikkje relevant 3.3.1 

Gjennomføring av IPSO-

modellen, og samstundes 

syte for at han gjev 

miljøføremoner 

J/N Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Denne indikatoren overvakar om det er innført 

ein IPSO-modell som tek sikte på å betre 

miljøprestasjonen til produkta 

Føretak Materialeffektivitet Føretaket tek i bruk 

IPSO-modellen i 

verksemda si, og 

samstundes syter for 

at han fører til ei 

kontinuerleg betring 

av miljøprestasjonen 

til den aktuelle 

produkttenesta 

3.3.2 
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Indikator Felles einingar Viktigaste målgruppe Kort omtale 

Tilrådd minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande 

grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Standardverdi for 

referansemåling av beste 

kvalitet 

Tilhøyrande 

beste miljø-

styringspraksis 

(BEMP)(2) 

Grad av tilbakelevering av 

produkt som er installerte 

per produktkategori i lokala 

til kundar innanfor ramma 

av IPSO-modellen 

% Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Denne indikatoren vert uttrykt som prosentdelen 

av produkt som er installerte i lokala til kunden 

innanfor ramma av IPSO-modellen, og som vert 

tekne tilbake av produsenten for omplassering 

eller renovering med sikte på vidare bruk 

Føretak Materialeffektivitet 100 % tilbakeleve-

ringsgrad for apparat 

etter forbruk gjennom 

leasingavtaler, og 

30 % renoveringsgrad 

3.3.2 

Prosentdel av apparat til 

ombruk, jamført med det 

samla talet på apparat som 

er installerte innanfor 

ramma av IPSO-modellen 

% Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Denne indikatoren vert uttrykt som talet på 

apparat til ombruk, dividert med det samla talet 

på apparat som føretaket har installert innanfor 

ramma av IPSO-modellen 

Føretak Materialeffektivitet Ikkje relevant 3.3.2 

Bruk av livsløpsvur-

deringar for å vise at 

refabrikasjon eller 

renovering har netto-

føremoner for miljøet, òg i 

lys av at nye produkt-

modellar er meir 

energieffektive 

J/N Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Denne indikatoren viser til bruken av 

livsløpsvurderingar for å vise dei faktiske 

nettoføremonene for miljøet når det gjeld 

refabrikasjon eller renovering 

Føretak Materialeffektivitet Livsløpsvurdering vert 

nytta for å vise at 

refabrikasjon eller 

renovering har 

nettoføremoner for 

miljøet, òg i lys av at 

nye produktmodellar 

er meir energieffektive 

3.3.3 

Samla mengd attvunnen 

plast frå avfall før forbru-

karleddet som vert nytta i 

produksjonen 

Tonn Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Vekta av attvunnen plast frå avfall før 

forbrukarleddet som vert nytta i produksjonen av 

elektrisk og elektronisk utstyr 

Produksjonsstad/før

etak 

Materialeffektivitet Ikkje relevant 3.3.4 

Samla mengd attvunnen 

plast frå avfall etter for-

brukarleddet som vert nytta 

i produksjonen 

Tonn Produsentar av 

elektrisk og 

elektronisk utstyr 

Vekta av attvunnen plast frå avfall etter 

forbrukarleddet som vert nytta i produksjonen av 

elektrisk og elektronisk utstyr 

Produksjonsstad/før

etak 

Materialeffektivitet Ikkje relevant 3.3.4 

(1) Dei grunnleggjande EMAS-indikatorane er oppførte i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1221/2009 (del C.2). 

(2) Tala viser til avsnitta i dette dokumentet. 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2019/418 

av 13. mars 2019 

om endring av avgjerd (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 

og (EU) 2017/1219 

[meld under nummeret C(2019) 1851](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildelast produkt som har ein redusert miljøverknad 

gjennom heile livssyklusen sin. Det skal innførast særlege kriterium for tildeling av EU-miljømerket for kvar 

produktgruppe. 

2) Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1214(2), (EU) 2017/1215(3), (EU) 2017/1216(4), (EU) 2017/1217(5), (EU) 2017/1218(6) 

og (EU) 2017/1219(7) fastset kriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll for høvesvis handoppvaskmiddel, 

maskinoppvaskmiddel til industri- og institusjonsbruk, maskinoppvaskmiddel, reingjeringsmiddel til harde overflater, 

tekstilvaskemiddel og tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk. 

3) Ei rekkje nasjonale rette organ som tildeler EU-miljømerket, har meldt frå til Kommisjonen om vanskar med å 

gjennomføre nokre av dei kriteria som er fastsette i desse avgjerdene. Særleg gjeld dette at stoff som er til stades som 

ureinsker i visse ingrediensar (t.d. fosfat), etter kriteria ikkje skal finnast i det ferdige vaskemiddelet, utan omsyn til 

konsentrasjon, men det er i dag ikkje teknisk mogleg å fjerne desse ureinskene. 

4) Dei avgjerdene som er nemnde i synsmåte 2, oppheva og erstatta tidlegare kommisjonsavgjerder på same område.  

I medhald av dei tidlegare avgjerdene måtte ureinsker og biprodukt oppfylle kriteria berre dersom dei var til stades i 

konsentrasjonar på minst 0,010 vektprosent i den endelege samansetnaden. Kommisjonen har gjort ei vurdering og 

konkludert med at det i tråd med dei tidlegare avgjerdene bør fastsetjast ei minste konsentrasjonsgrense på  

0,010 vektprosent i den endelege samansetnaden for både biprodukt og ureinsker frå råstoff, for å etterleve kriteria i dei 

avgjerdene som er nemnde i synsmåte 2. 

5) Avgjerd (EU) 2017/1217 oppheva og erstatta kommisjonsavgjerd 2011/383/EU(8) for produktgruppa «allreingje-

ringsmiddel og sanitærreingjeringsmiddel». Det vart fastsett ein overgangsperiode på 18 månader i avgjerd (EU) 2017/1217 

for at produsentar av produkt som er tildelte EU-miljømerket på grunnlag av kriteria i avgjerd 2011/383/EU, skulle ha 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 15.3.2019, s. 188, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1214 av 23. juni 2017 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til hånd-

oppvaskmidler (TEU L 180 av 12.7.2017, s. 1). 

(3) Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1215 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel 

til industri- og institusjonsbruk (TEU L 180 av 12.7.2017, s. 16). 

(4) Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1216 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel 

(TEU L 180 av 12.7.2017, s. 31). 

(5) Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1217 av 23. juni 2017 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til rengjøringsmidler 

til harde overflater (TEU L 180 av 12.7.2017, s. 45). 

(6) Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1218 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel 

(TEU L 180 av 12.7.2017, s. 63). 

(7) Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1219 av 23. juni 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel til 

industri- og institusjonsbruk (TEU L 180 av 12.7.2017, s. 79). 

(8) Kommisjonsbeslutning 2011/383/EU av 28. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til allren-

gjøringsmidler og sanitærrengjøringsmidler (TEU L 169 av 29.6.2011, s. 52). 
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tilstrekkeleg tid til å tilpasse produkta sine slik at dei oppfyller dei reviderte kriteria i avgjerd (EU) 2017/1217. Denne 

overgangsperioden går ut 26. desember 2018. Ei rekkje nasjonale rette organ har meldt frå til Kommisjonen om behovet for 

å lengje overgangsperioden med seks månader på grunn av det høge talet på søknader om fornying av avtaler om tildeling 

av EU-miljømerket. Kommisjonen har gjort ei vurdering og stadfesta behovet for, som eit unntak i dette tilfellet, å lengje 

overgangsperioden med seks månader. 

6) Avgjerd (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 inneheld begge eit unntak som er gjeve i medhald av artikkel 6 nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 66/2010 for ε-ftalimid-peroksyheksansyre (PAP) når det er klassifisert som farleg for vassmiljøet: 

akutt giftig, kategori 1 (H400) eller som farleg for vassmiljøet: kronisk giftig, kategori 3 (H412) opp til ein konsentra-

sjon på høgst 0,6 g/kg vasketøy. Desse unntaka vart gjevne fordi det vart fastslått at PAP har ein viktig funksjon som 

bleikjemiddel i vaskemiddel som er omfatta av dei nemnde avgjerdene, og fordi det i høg grad vert brote ned under 

vaskeprosessen. 

7) Under vaskeprosessen vert PAP brote ned til ε-ftalimid-heksansyre (PAC). Dette stoffet er utan peroksid, lett biologisk 

nedbryteleg og ikkje farleg for miljøet. Ettersom PAP vert raskt brote ned til PAC og aldri når fram til utsleppsvatnet, er 

det meir føremålstenleg å nytte nedbrytingsfaktorane til PAC for PAP ved utrekning av det kritiske fortynningsvolumet 

til produktet. Ein liknande framgangsmåte er alt nytta i avgjerd (EU) 2017/1219, der eigne reglar er nytta for utrekning 

av det kritiske fortynningsvolumet til hydrogenperoksid, som vert brote ned til pereddiksyre under vaskeproses-

sen. Avgjerd (EU) 2017/1219 bør difor endrast slik at det vert nytta eigne reglar for utrekning av det kritiske 

fortynningsvolumet til PAP, ved å bruke nedbrytingsverdiane for PAC. 

8) PAP vert i hovudsak nytta som bleikjemiddel i fleirkomponents tekstilvaskemiddel til yrkesbruk, ikkje i hushaldstekstil-

vaskemiddel. Det noverande unntaket for PAP i avgjerd (EU) 2017/1218 er difor ikkje naudsynt og bør fjernast. 

9) Av omsyn til klarleiken bør det leggjast til ei kolonne i tabell 3 i vedlegget til avgjerd (EU) 2017/1218 som syner 

klassifiseringa av stoffet i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

10) Avgjerd (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 bør 

difor endrast. 

11) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedlegget til avgjerd (EU) 2017/1214, i avsnittet med overskrifta «Vurdering og kontroll», skal stjernenoten (*) i tabell 1 i 

bokstav b) («Terskelverdier») lyde: 

«(*) Med «ingen grense» menes alle tilsatte stoffer, uansett konsentrasjon (analytisk påvisningsgrense), med unntak av 

biprodukter og urenheter fra råstoffer, som kan være til stede i en konsentrasjon på opp til 0,010 vektprosent i den 

endelige sammensetningen.» 

Artikkel 2 

I vedlegget til avgjerd (EU) 2017/1215, i avsnittet med overskrifta «Vurdering og kontroll», skal stjernenoten (*) i tabell 1 i 

bokstav b) («Målegrenser») lyde: 

«(*) «Inga grense» tyder alle innhaldsstoff utan omsyn til konsentrasjon (analytisk påvisingsgrense), bortsett frå biprodukt 

og ureinsker frå råstoff, som kan vere til stades i ein konsentrasjon på opp til 0,010 vektprosent i den endelege 

samansetnaden.»  
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Artikkel 3 

I vedlegget til avgjerd (EU) 2017/1216, i avsnittet med overskrifta «Vurdering og kontroll», skal stjernenoten (*) i tabell 1 i 

bokstav b) («Målegrenser») lyde: 

«(*) «Inga grense» tyder alle innhaldsstoff utan omsyn til konsentrasjon (analytisk påvisingsgrense), bortsett frå biprodukt 

og ureinsker frå råstoff, som kan vere til stades i ein konsentrasjon på opp til 0,010 vektprosent i den endelege 

samansetnaden.» 

Artikkel 4 

I avgjerd (EU) 2017/1217 vert det gjort følgjande endringar: 

a) I artikkel 7 skal nr. 3 lyde: 

«3. EU-miljømerkelisenser tildelt i samsvar med kriteriene i beslutning 2011/383/EU kan brukes fram til 30. juni 2019.» 

b) I vedlegget, i avsnittet med overskrifta «Vurdering og kontroll», skal stjernenoten (*) i tabell 1 i bokstav b) («Terskel-

verdier») lyde: 

«(*) Med «ingen grense» menes alle tilsatte stoffer, uansett konsentrasjon (analytisk påvisningsgrense), med unntak av 

biprodukter og urenheter fra råstoffer, som kan være til stede i en konsentrasjon på opp til 0,010 vektprosent i den 

endelige sammensetningen.» 

Artikkel 5 

I vedlegget til avgjerd (EU) 2017/1218 vert det gjort følgjande endringar: 

a) I avsnittet med overskrifta «Vurdering og kontroll», skal stjernenoten (*) i tabell 1 i bokstav b) («Målegrenser») lyde: 

«(*) «Inga grense» tyder alle innhaldsstoff utan omsyn til konsentrasjon (analytisk påvisingsgrense), bortsett frå biprodukt 

og ureinsker frå råstoff, som kan vere til stades i ein konsentrasjon på opp til 0,010 vektprosent i den endelege 

samansetnaden.» 

b) I kriterium 5 («Stoff som ikkje må nyttast eller berre kan nyttast i avgrensa omfang») vert tabell 3 («Stoff som har unntak») 

i bokstav b) ii) bytt ut med tabellen i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 6 

I vedlegget til avgjerd (EU) 2017/1219 vert det gjort følgjande endringar: 

a) I kriterium 1 («Giftverknad for vassorganismar») skal siste leddet lyde: 

«På grunn av nedbrytinga av visse stoff i vaskeprosessen gjeld særskilde reglar for følgjande: 

— Hydrogenperoksid (H2O2) – skal ikkje takast med i utrekninga av CDV. 

— Pereddiksyre – skal takast med i utrekninga som eddiksyre. 

— ε-ftalimid-peroksyheksansyre (PAP) – skal takast med i utrekninga som ε-ftalimid-heksansyre (PAC). 

Følgjande verdiar skal nyttast for å rekne ut CDV[kronisk] for ε-ftalimid-heksansyre (PAC): 

DF(i) = 0,05. 

TFkronisk(i) = 0,256 mg/l. 

Aerob = R. 

Anaerob = O.» 
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b) I vedlegget, i avsnittet med overskrifta «Vurdering og kontroll», skal stjernenoten (*) i tabell 1 i bokstav b) 

(«Målegrenser») lyde: 

«(*) «Inga grense» tyder alle innhaldsstoff utan omsyn til konsentrasjon (analytisk påvisingsgrense), bortsett frå biprodukt 

og ureinsker frå råstoff, som kan vere til stades i ein konsentrasjon på opp til 0,010 vektprosent i den endelege 

samansetnaden.» 

Artikkel 7 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 13. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

Stoff 
Klassifisering i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008 
Faresetning 

Overflateaktive stoff Farleg for vassmiljøet – akutt giftig, kategori 1 H400: Svært giftig for liv i vatn 

Farleg for vassmiljøet – kronisk giftig, kategori 3 H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i 

vatn 

Subtilisin Farleg for vassmiljøet – akutt giftig, kategori 1 H400: Svært giftig for liv i vatn 

Farleg for vassmiljøet – kronisk giftig, kategori 2 H411: Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn 

Enzym(*2) Hudsensibiliserande, farekategori 1, 1A, 1B H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon 

Luftvegssibiliserande, farekategori 1, 1A, 1B H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller 

pustevanskar ved innanding 

NTA som ureinske i 

MGDA og GLDA(*3) 

Kreftframkallande, farekategori 2 H351: Mistenkt for å kunne føre til kreft 

(*2) Medrekna stabilisatorar og andre hjelpestoff i stoffblandingane. 

(*3) I konsentrasjonar på under 0,2 % i råmaterialet, så lenge den samla konsentrasjonen i sluttproduktet er lågare enn 0,10 %. 
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2019/70 

av 11. januar 2019 

om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til grafisk papir og kriteriene for tildeling av 

EU-miljømerket til mykpapir og mykpapirprodukter 

[meddelt under nummer C(2019) 3](*) 

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 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal det fastsettes særlige kriterier for tildeling av EU-miljømerket for hver 

produktgruppe. 

3) Ved kommisjonsbeslutning 2011/333/EU(2) ble det fastsatt kriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for 

produktgruppen «kopieringspapir og grafisk papir». Gyldighetsperioden for disse kriteriene og kravene ble forlenget til 

31. desember 2018 ved kommisjonsbeslutning (EU) 2015/877(3). 

4) Ved kommisjonsbeslutning 2012/448/EU(4) ble det fastsatt kriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for 

produktgruppen «avispapir». Gyldighetsperioden for disse kriteriene og kravene ble forlenget til 31. desember 2018 ved 

beslutning (EU) 2015/877. 

5) Ved kommisjonsvedtak 2009/568/EF(5) ble det fastsatt kriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for 

produktgruppen «mykpapir». Gyldighetsperioden for disse kriteriene og kravene fastsatt i vedtak 2009/568/EF ble 

forlenget til 31. desember 2018 ved beslutning (EU) 2015/877. 

6) Ved egnethetskontrollen av EU-miljømerket (REFIT) av 30. juni 2017, der forordning (EF) nr. 66/2010(6) ble gjennomgått, 

ble det konkludert med at det må utvikles en mer strategisk tilnærming til EU-miljømerket, herunder sammenslåing av nært 

beslektede produktgrupper der det er relevant.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 15 av 17.1.2019, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2011/333/EU av 7. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kopieringspapir 

og grafisk papir (EUT L 149 av 8.6.2011, s. 12). 

(3) Kommisjonsavgjerd (EU) 2015/877 av 4. juni 2015 om endring av vedtak 2009/568/EF og avgjerd 2011/333/EU, 2011/381/EU, 

2007/742/EU, 2012/448/EU og 2012/481/EU med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

visse produkt, skal gjelde for (EUT L 142 av 6.6.2015, s. 32). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2012/448/EU av 12. juli 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til avispapir 

(EUT L 202 av 28.7.2012, s. 26). 

(5) Kommisjonsvedtak 2009/568/EF av 9. juli 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mykpapir 

(EUT L 197 av 29.7.2009, s. 87). 

(6) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om gjennomgåelsen av gjennomføringen av 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 europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket 

(COM(2017) 355). 

2020/EØS/7/62 
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7) I samsvar med disse konklusjonene og etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union bør 

produktgruppene «kopieringspapir og grafisk papir» og «avispapir» slås sammen til produktgruppen «grafisk papir», 

med en ny definisjon som dekker begge de gamle produktgruppene og medfører visse endringer som er hensiktsmessige 

for å ta hensyn til den vitenskapelige utviklingen og markedsutviklingen. Særlig bør den nye definisjonen fjerne 

vektgrensen som gjaldt for de gamle produktgruppene, slik at den omfatter et bredere utvalg av papir med større stivhet. 

8) Dessuten bør det i samsvar med gjennomgåelsen gjøres visse endringer i definisjonen av produktgruppen «mykpapir», 

særlig for å få et tydeligere skille, på grunnlag av ISO-standard 12625-1, mellom mykpapir og det ferdige 

mykpapirproduktet. Produktgruppen bør endre navn til «mykpapir og mykpapirprodukter». 

9) For bedre å gjenspeile beste praksis på markedet for disse produktgruppene og ta hensyn til den innovasjonen som har 

funnet sted i mellomtiden, bør det fastsettes et sett med nye kriterier for hver av de to produktgruppene. 

10) De nye kriteriene for hver produktgruppe har som mål å fremme energieffektive produksjonsprosesser som fører til 

reduserte utslipp av stoffer som bidrar til eutrofiering av vassdrag, forsuring av atmosfæren og klimaendringer, begrense 

bruken av farlige stoffer og bruke råstoffer fra bærekraftig forvaltet skog eller gjenvunne materialer som bidrar til å lette 

overgangen til en mer sirkulær økonomi. 

11) De nye kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll for hver produktgruppe bør gjelde til  

31. desember 2024, idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for begge produktgruppene. 

12) Ettersom de to produktgruppene «grafisk papir» og «mykpapir og mykpapirprodukter» er nært beslektet og de 

tilhørende kriteriene vil være ganske like, er det hensiktsmessig å vedta en felles beslutning om fastsettelse av kriterier 

for begge produktgruppene i samme rettsakt. Dette vil også gjøre ordningene mer synlige for markedsdeltakere og 

redusere den administrative byrden for nasjonale myndigheter. 

13) Av hensyn til rettssikkerheten bør beslutning 2011/333/EU, beslutning 2012/448/EU og vedtak 2009/568/EF oppheves. 

14) Det bør fastsettes en overgangsperiode for produsenter som har fått tildelt miljømerket for kopieringspapir og grafisk 

papir, avispapir eller mykpapir på grunnlag av kriteriene fastsatt i henholdsvis beslutning 2011/333/EU, beslutning 

2012/448/EU eller vedtak 2009/568/EF, slik at de får tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter og sikre at de er i 

samsvar med de nye kriteriene og kravene. I et begrenset tidsrom etter at denne beslutning er truffet, bør produsentene 

også kunne sende inn søknader som er basert enten på kriteriene fastsatt i disse beslutningene eller dette vedtaket, eller 

de nye kriteriene fastsatt i denne beslutning. Dersom EU-miljømerket er tildelt på grunnlag av kriteriene fastsatt ved en 

av de tidligere beslutningene eller ved det tidligere vedtaket, bør det være tillatt å bruke det bare til 31. desember 2019. 

15) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Produktgruppen «grafisk papir» skal omfatte ark eller ruller av ubehandlet hvitt papir uten trykk eller ubehandlet papp uten 

trykk, enten ufarget eller farget, som er framstilt av papirmasse og er egnet for skriving, trykking eller konvertering. 

Følgende produkter skal ikke inngå i produktgruppen: 

a) Emballasje. 

b) Varmefølsomt papir.  
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c) Fotopapir eller gjennomslagspapir. 

d) Parfymert papir. 

e) Papir som tilhører produktgruppen «mykpapir og mykpapirprodukter», som definert i artikkel 2. 

Artikkel 2 

Produktgruppen «mykpapir og mykpapirprodukter» skal omfatte 

1) ark eller ruller av ubehandlet mykpapir som kan konverteres til produkter som omfattes av nr. 2, 

2) mykpapirprodukter som er egnet for bruk til personlig hygiene, oppsuging av væsker eller rengjøring av overflater, eller en 

kombinasjon av disse, herunder, men ikke begrenset til, følgende typer mykpapirprodukter: lommetørklær, toalettpapir, 

ansiktsservietter, kjøkkenruller, papirhåndklær, bordservietter, brikker og rengjøringsruller. 

Følgende produkter skal ikke inngå i produktgruppen: 

a) Produkter som tilhører produktgruppen «absorberende hygieneprodukter» som definert i kommisjonsbeslutning 

2014/763/EU(7). 

b) Produkter som inneholder rengjøringsmidler og er beregnet på rengjøring av overflater. 

c) Mykpapirprodukter som er laminert med andre materialer enn mykpapir. 

d) Kosmetiske produkter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009(8), herunder våtservietter. 

e) Parfymert papir. 

f) Produkter som tilhører produktgruppen «grafisk papir» som definert i artikkel 1, eller produkter som tilhører produkt-

gruppen «papir med trykk» som definert i kommisjonsbeslutning 2012/481/EU(9). 

Artikkel 3 

I denne beslutning menes med 

1) «papirmasse» fibermateriale som brukes i papirproduksjon, og som produseres i en papirfabrikk, enten mekanisk eller 

kjemisk fra fiberholdig cellulosemateriale (vanligvis tre), 

2) «emballasje» ethvert produkt som består av materialer av en hvilken som helst art brukt til innpakking, beskyttelse, håndte-

ring, levering fra produsent til bruker eller forbruker eller presentasjon av varer, som kan omfatte alt fra råstoffer til ferdig-

produkter, 

3) «mykpapir» papir med lav vekt framstilt av papirmasse som kan være kreppet i tørr eller våt tilstand eller ikke være 

kreppet, 

4) «mykpapirprodukter» konverterte produkter framstilt av mykpapir i et eller flere lag, brettet eller utbrettet, preget eller ikke 

preget, med eller uten laminering, med eller uten trykk og eventuelt etterbehandlet.  

  

(7) Kommisjonsbeslutning 2014/763/EU av 24. oktober 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til absorberende 

hygieneprodukter (EUT L 320 av 6.11.2014, s. 46). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, 

s. 59). 

(9) Kommisjonsbeslutning 2012/481/EU av 16. august 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med 

trykk (EUT L 223 av 21.8.2012, s. 55). 
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Artikkel 4 

1. For å kunne få tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 for produktgruppen «grafisk papir» skal 

produktet omfattes av definisjonen av nevnte produktgruppe i artikkel 1 i denne beslutning og oppfylle kriteriene og de 

tilhørende kravene til vurdering og kontroll som er fastsatt i vedlegg I til denne beslutning. 

2. For å kunne få tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 for produktgruppen «mykpapir og 

mykpapirprodukter» skal produktet omfattes av definisjonen av nevnte produktgruppe i artikkel 2 i denne beslutning og 

oppfylle kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll som er fastsatt i vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 5 

Kriteriene for produktgruppene «grafisk papir» og «mykpapir og mykpapirprodukter» og de tilhørende kravene til vurdering og 

kontroll for hver produktgruppe skal gjelde til 31. desember 2024. 

Artikkel 6 

1. For administrative formål tildeles produktgruppen «grafisk papir» kodenummeret «011». 

2. For administrative formål tildeles produktgruppen «mykpapir og mykpapirprodukter» kodenummeret «004». 

Artikkel 7 

Vedtak 2009/568/EF, beslutning 2011/333/EU og beslutning 2012/448/EU oppheves. 

Artikkel 8 

1. Uten hensyn til artikkel 7 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter som tilhører både produktgruppen 

«grafisk papir» som definert i denne beslutning, og produktgruppen «kopieringspapir og grafisk papir» som definert i 

beslutning 2011/333/EU, og som er inngitt før den datoen denne beslutning treffes, vurderes i samsvar med vilkårene fastsatt i 

beslutning 2011/333/EU. 

2. Uten hensyn til artikkel 7 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter som tilhører både produktgruppen 

«grafisk papir» som definert i denne beslutning, og produktgruppen «avispapir» som definert i beslutning 2012/448/EU, og som 

er inngitt før den datoen denne beslutning treffes, vurderes i samsvar med vilkårene fastsatt i beslutning 2012/448/EU. 

3. Uten hensyn til artikkel 7 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter som tilhører både produktgruppen 

«mykpapir og mykpapirprodukter» som definert i denne beslutning, og produktgruppen «mykpapir» som definert i vedtak 

2009/568/EF, og som er inngitt før den datoen denne beslutning treffes, vurderes i samsvar med vilkårene fastsatt i vedtak 

2009/568/EF. 

4. Søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter som tilhører produktgruppen «grafisk papir» eller «mykpapir og 

mykpapirprodukter», og som inngis på eller etter den datoen denne beslutning treffes, men senest 31. desember 2018, kan enten 

baseres på kriteriene fastsatt i denne beslutning eller på kriteriene fastsatt i beslutning 2011/333/EU, beslutning 2012/448/EU 

eller vedtak 2009/568/EF, alt etter hva som er relevant. Slike søknader skal vurderes i samsvar med de kriteriene de er basert 

på. 

5. Dersom EU-miljømerket tildeles på grunnlag av en søknad som er vurdert i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 

2009/568/EF, beslutning 2011/333/EU eller beslutning 2012/448/EU, kan dette EU-miljømerket bare brukes fram til 

31. desember 2019. 
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Artikkel 9 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 11. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET TIL GRAFISK PAPIR 

GENERELLE MERKNADER 

Formålet med kriteriene 

Formålet med kriteriene er særlig å redusere utslipp av giftige eller eutrofe stoffer til vann og miljøskade eller -risiko som følge 

av bruk av energi (klimaendringer, forsuring, nedbryting av ozonlaget, utarming av ikke-fornybare ressurser). For dette 

formålet har kriteriene som mål å 

— redusere energiforbruket og tilknyttede utslipp til luft, 

— redusere miljøskade ved å redusere utslipp til vann og avfallsproduksjon, 

— redusere miljøskade eller -risiko som følge av bruk av farlige kjemikalier, og 

— verne skogene ved å kreve at returfiber eller ny fiber skal stamme fra skoger og områder som forvaltes på en bærekraftig 

måte. 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til «grafisk papir»: 

1. Utslipp til vann og luft. 

2. Energiforbruk. 

3. Fibrer: bevaring av ressurser, bærekraftig skogforvaltning. 

4. Farlige stoffer og stoffblandinger underlagt begrensninger. 

5. Avfallshåndtering. 

6. Bruksegnethet. 

7. Opplysninger på emballasjen. 

8. Opplysninger på EU-miljømerket. 

Miljøkriteriene gjelder for produksjon av papirmasse, herunder alle delprosesser produksjonen består av, fra det tidspunktet ny 

fiber eller returfiber kommer inn i anlegget, til det tidspunktet papirmassen forlater papirfabrikken. Med hensyn til papirproduksjon 

gjelder miljøkriteriene for alle delprosesser i papirfabrikken, fra papirmassen klargjøres for produksjon av grafisk papir til papiret 

vikles på moderrullen. 

Miljøkriteriene gjelder ikke for transport og emballering av råstoffer (f.eks. tre), papirmasse eller papir. Konvertering av papir 

er heller ikke omfattet. 

Vurdering og kontroll: De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium. 

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet belegg som viser at kriteriene 

er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller eventuelt fra dennes leverandør(er) og/eller deres underleverandører osv. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne attester utstedt av og kontroller gjennomført av organer som er akkreditert i 

henhold til den relevante harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, og kontroller gjennomført av 

organer som er akkreditert i henhold til den relevante harmoniserte standarden for organer som sertifiserer produkter, prosesser 

og tjenester. 

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene er 

godtatt som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller eller inspeksjoner på 

stedet for å kontrollere at kriteriene er oppfylt. 

Det grafiske papirproduktet skal oppfylle alle krav i den staten der produktet bringes i omsetning. Søkeren skal framlegge en 

erklæring om at produktet oppfyller dette kravet.  
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I dette vedlegg menes med 

 1) «tonn lufttørket» tonn lufttørket (ADt) papirmasse uttrykt som 90 % tørrhet, 

 2) «kjemisk papirmasse» fibermateriale framstilt ved å fjerne fra råstoff en betydelig del av forbindelsene som ikke er 

celluloseholdige, og som kan fjernes ved kjemisk behandling (koking, delignifisering, bleking), 

 3) «CMP» kjemimekanisk papirmasse, 

 4) «CTMP» kjemitermomekanisk papirmasse, 

 5) «avsvertet papirmasse» papirmasse framstilt av returpapir som trykksverte og andre forurensende stoffer er fjernet fra, 

 6) «fargestoffer» sterkt farget eller fluorescerende organisk stoff, som gir farge til et underlag gjennom selektiv absorpsjon. 

Fargestoffer er løselige og/eller gjennomgår en anvendelsesprosess som i det minste midlertidig ødelegger eventuelle 

krystallstrukturer i fargestoffet. Fargestoffer holdes tilbake i underlaget gjennom absorpsjon, løsning og mekanisk binding 

eller gjennom ioniske eller kovalente kjemiske bindinger, 

 7) «ECF-papirmasse» papirmasse som blekes uten bruk av fritt klor, 

 8) «integrert produksjon» produksjon av papirmasse og papir på samme sted. Papirmassen tørkes ikke før produksjonen av 

papir. Produksjonen av papir/papp er direkte knyttet til produksjonen av papirmasse, 

 9) «papir eller papp av mekanisk tremasse» papir eller papp som inneholder mekanisk tremasse som en vesentlig bestanddel 

av fibersammensetningen, 

10) «metallbaserte pigmenter og fargestoffer» fargestoffer og pigmenter som inneholder mer enn 50 vektprosent av den eller 

de relevante metallforbindelsene, 

11) «ikke-integrert produksjon» produksjon av kommersiell papirmasse (for salg) i fabrikker som ikke bruker papirmaskiner, 

eller produksjon av papir/papp utelukkende med papirmasse som er produsert i andre anlegg (kommersiell papirmasse), 

12) «vrakpapir» papirmateriale som kasseres i papirmaskinprosessen, men som har egenskaper som gjør at det kan gjenbrukes 

på stedet ved at det tilbakeføres til den samme produksjonsprosessen som genererte det. Ved anvendelsen av denne 

beslutning omfatter dette ikke konverteringsprosesser, som anses som atskilte prosesser i papirmaskinen, 

13) «pigmenter» fargede, sorte, hvite eller fluorescerende organiske eller uorganiske faste partikkelstoffer som vanligvis er 

uløselige i og praktisk talt fysisk og kjemisk upåvirket av bærestoffet eller substratet som de innarbeides i. De endrer 

utseende ved selektiv absorpsjon og/eller spredning av lys. Pigmenter spres vanligvis i bærestoffer eller substrater som for 

eksempel anvendes ved produksjon av trykkfarger, maling, plast eller andre polymermaterialer. Pigmenter beholder en 

krystall- eller partikkelstruktur gjennom hele fargeprosessen, 

14) «returfiber» fiber som er skilt ut fra avfallsstrømmen i en produksjonsprosess, eller som husholdninger eller kommersielle, 

industrielle og institusjonelle anlegg har generert i egenskap av sluttbrukere av produktet. Disse fibrene kan ikke lenger 

brukes til sitt tiltenkte formål. De omfatter ikke gjenbruk av materialer som er generert i en prosess, og som kan 

gjenvinnes innenfor den samme prosessen (vrakpapir — egenprodusert eller innkjøpt), 

15) «TCF-papirmasse» papirmasse som blekes helt uten bruk av klor, 

16) «TMP» termomekanisk papirmasse. 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET 

Kriterium 1 — Utslipp til vann og luft 

Det er en forutsetning at anlegget for produksjon av papirmasse og papir oppfyller alle lovfestede krav i den staten der anlegget 

ligger. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring, underbygd av relevant dokumentasjon og erklæringer fra 

leverandøren(e) av papirmassen. 



Nr. 7/520 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

Kriterium 1a) Kjemisk oksygenforbruk (KOF), svovel (S), NOx, fosfor (P) 

Kravet er basert på opplysninger om utslipp i forhold til en bestemt referanseverdi. Forholdet mellom de faktiske utslippene og 

referanseverdien omregnes til et utslippsresultat. 

Resultatet for hver enkelt utslippsparameter skal ikke overstige 1,3. 

Samlet antall poeng (Ptotal = PKOF + PS + PNOx + PP) skal uansett ikke overstige 4,0. 

Når det gjelder ikke-integrert produksjon, skal søkeren framlegge en beregning som omfatter produksjon av papirmasse og 

papir. 

For produksjon av papirmasse og papir under ett skal PKOF beregnes som angitt nedenfor (PS, PNOx og PP skal beregnes på 

nøyaktig samme måte). 

For hver anvendt papirmasse «i» skal tilhørende målte KOF-utslipp (KOFpapirmasse,i uttrykt i kg/lufttørket tonn — ADt) veies i 

henhold til andelen av hver anvendt papirmasse (papirmasse «i» for tonn lufttørket papirmasse) og legges sammen. Tonn 

lufttørket forutsetter 90 % tørrstoffinnhold for papirmasse og 95 % for papir. 

Det veide KOF-utslippet for papirmassen legges deretter til det målte KOF-utslippet fra papirproduksjonen for å gi et samlet 

KOF-utslipp, KOFtotal. 

Den veide KOF-referanseverdien for papirmasseproduksjonen skal beregnes på samme måte, som summen av den veide 

referanseverdien for hver anvendt papirmasse, og legges til referanseverdien for papirproduksjonen for å gi en samlet KOF-

referanseverdi, KOFref, total. Referanseverdiene for hver anvendt papirmassetype og for papirproduksjonen er angitt i tabell 1. 

Til slutt divideres samlet KOF-utslipp med samlet KOF-referanseverdi på følgende måte: 

PKOF =
KOFtotal

KOFref,total
=

∑ [papirmasse, i × (KOFpapirmasse,i)] + KOFpapimaskin
n
i=1

∑ [papirmasse, i × (KOFref papirmasse,i)] + KOFref papirmaskin
n
i=1

 

Tabell 1 

Referanseverdier for utslipp fra forskjellige typer papirmasse og fra papirproduksjon 

Type papirmasse/papir 

Utslipp (kg/ADt) 

KOF-referanse P-referanse S-referanse NOx-referanse 

Bleket kjemisk papirmasse (unntatt med sulfitt) 16,00 0,025 

0,09(1) 

0,35 1,60 

Bleket kjemisk papirmasse (med sulfitt) 24,00 0,04 0,75 1,60 

Magnefittmasse 28,00 0,056 0,75 1,60 

Ubleket kjemisk papirmasse 6,50 0,016 0,35 1,60 

CTMP/CMP 16,00 0,008 0,20 0,25/0,70(2) 

TMP/slipmasse 3,00/5,40(3) 0,008 0,20 0,25 

Papirmasse av returfiber uten fjerning av trykksverte 1,10 0,006 0,20 0,25 

Papirmasse av returfiber med fjerning av trykksverte 2,40 0,008 0,20 0,25 

Papirfabrikk (kg/tonn) 1,00 0,008 0,30 0,70 

(1) Den høyeste verdien gjelder fabrikker som bruker eukalyptus fra områder med høye fosfornivåer (f.eks. iberisk eukalyptus). 

(2) NOx-utslippsverdi for ikke-integrerte CTMP-fabrikker som bruker hurtigtørking av papirmasse med biomassebasert damp. 

(3) KOF-verdi for sterkt bleket mekanisk papirmasse (70-100 % av fibrene i det ferdige papiret). 
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Ved kraftvarmeproduksjon på det samme anlegget kan utslippene av S og NOx fra produksjonen av elektrisitet på stedet trekkes 

fra den samlede mengden. Følgende ligning kan benyttes til å beregne hvor stor andel av utslippene som skyldes produksjon av 

elektrisitet: 

2 × (MWh(elektrisitet)) / [2 × MWh(elektrisitet) + MWh(varme)] 

Den elektriske kraften i denne beregningen er den som produseres i kraftvarmeverket. Varmen i denne beregningen er den 

nettovarmen fra kraftvarmeverket som brukes til produksjon av papirmasse/papir. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge utførlige beregninger og prøvingsdata som viser at dette kriteriet er oppfylt, 

sammen med tilhørende underlagsdokumentasjon som inneholder prøvingsrapporter på grunnlag av følgende standard 

prøvingsmetoder for kontinuerlig eller periodisk overvåking (eller tilsvarende standardmetoder som i henhold til vedkommende 

organ gir data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet): KOF: ISO 15705 eller ISO 6060; NOx: EN 14792 eller ISO 11564;  

S (svoveloksider): EN 14791 eller EPA nr. 8, S (redusert svovel): EPA nr. 15A, 16A eller 16B, svovelinnhold i olje: ISO 8754; 

svovelinnhold i kull: ISO 19579; svovelinnhold i biomasse: EN 15289; total-P: EN ISO 6878. 

Hurtigprøver kan også brukes til å overvåke utslipp så lenge de kontrolleres regelmessig (f.eks. månedlig) i forhold til 

ovennevnte relevante standarder eller egnede tilsvarende standarder. Når det gjelder KOF-utslipp, skal kontinuerlig overvåking 

basert på analyse av totalt organisk karbon (TOC) godtas så lenge det er fastsatt en korrelasjon mellom TOC- og KOF-resultater 

for det aktuelle produksjonsstedet. 

Minste målehyppighet, med mindre annet er angitt i driftstillatelsen, skal være daglig for KOF-utslipp og ukentlig for total-P-

utslipp. I alle tilfeller skal utslippene av S og NOx måles kontinuerlig (for utslipp fra kjeler med en kapasitet på over 50 MW) 

eller med jevne mellomrom (minst én gang i året for kjeler og tørkere med en kapasitet på høyst 50 MW). 

Data skal rapporteres som årsgjennomsnitt unntatt dersom 

— produksjonsperioden er begrenset, 

— produksjonsanlegget er nytt eller ombygd, i så fall skal målingene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med 

stabil drift av anlegget. 

I begge tilfeller kan data godkjennes bare dersom de er representative for den aktuelle perioden og et tilstrekkelig antall 

målinger er foretatt for hver utslippsparameter. 

Underlagsdokumentasjonen skal inneholde en angivelse av målehyppigheten og en beregning av poengene for KOF, total-P, S 

og NOx. 

Utslipp til luft skal omfatte alle utslipp av S og NOx som forekommer under produksjonen av papirmasse og papir, herunder 

damp som genereres utenfor produksjonsstedet, fratrukket utslipp knyttet til produksjonen av elektrisitet. Målingene skal 

omfatte gjenvinningskjeler, kalkovner, dampkjeler og destruksjonsovner for gasser med sterk lukt. Det skal også redegjøres for 

diffuse utslipp. Rapporterte utslippsverdier for svovel til luft skal omfatte både oksiderte og reduserte svovelutslipp. Svovelutslipp i 

forbindelse med produksjon av varmeenergi fra olje, kull og andre eksterne brenseltyper der svovelinnholdet er kjent, kan beregnes 

i stedet for å måles og skal tas med. 

Utslipp til vann skal måles i prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, tatt ved utslippspunktet for spillvann i fabrikkens renseanlegg. 

I tilfeller der fabrikkens spillvann sendes til et kommunalt renseanlegg eller et renseanlegg som drives av en tredjepart, skal prøver 

som ikke er filtrert eller bunnfelt og tatt ved fabrikkens utslippspunkt for spillvann, analyseres, og resultatene skal multipliseres 

med en standard virkningsgrad for behandling av spillvann for det kommunale renseanlegget eller renseanlegget som drives av en 

tredjepart. Virkningsgraden for behandling av spillvann skal være basert på opplysninger fra den driftsansvarlige for det 

kommunale renseanlegget eller renseanlegget som drives av en tredjepart. 

For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate utslippstall for papirmasse og papir, og dersom det bare 

foreligger et samlet tall for papirmasse og papirproduksjon, skal utslippsverdiene for papirmasse settes til null, og de samlede 

utslippene skal sammenlignes med kombinerte referanseverdier for den relevante produksjonen av papirmasse og papir. Det 

veide innholdet av hver papirmasse som tildeles en særlig referanseverdi fra tabell 1, skal gjenspeiles i ligningen. 

Kriterium 1b) Adsorberbare organiske halogener (AOX) 

Dette kriteriet gjelder papirmasse som blekes uten bruk av fritt klor (ECF). 

AOX-utslippene fra produksjonen av hver enkelt papirmasse som brukes i EU-miljømerket grafisk papir, skal ikke overstige 

0,17 kg/ADt.  
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter der prøvingsmetoden AOX ISO 9562 eller tilsvarende metoder er 

brukt, sammen med utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, samt eventuell tilhørende underlagsdokumentasjon. 

Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av en liste over de ulike ECF-papirmassene som 

er brukt i papirmasseblandingen, deres respektive vektingsfaktor og deres individuelle mengde AOX-utslipp, uttrykt som 

kg AOX/ADt papirmasse. 

Underlagsdokumentasjonen skal inneholde en angivelse av målehyppigheten. AOX skal måles bare i prosesser der det brukes 

klorforbindelser til å bleke papirmassen. Det er ikke nødvendig å måle AOX i spillvannet fra ikke-integrert papirproduksjon 

eller i spillvannet fra papirmasseproduksjon uten bleking, eller der blekingen utføres med klorfrie stoffer. 

AOX-utslipp til vann skal måles i prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, tatt ved utslippspunktet for spillvann i fabrikkens 

renseanlegg. I tilfeller der fabrikkens spillvann sendes til et kommunalt renseanlegg eller et renseanlegg som drives av en 

tredjepart, skal prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt og tatt ved fabrikkens utslippspunkt for spillvann, analyseres, og resultatene 

skal multipliseres med en standard virkningsgrad for behandling av spillvann for det kommunale renseanlegget eller renseanlegget 

som drives av en tredjepart. Virkningsgraden for behandling av spillvann skal være basert på opplysninger fra den driftsansvarlige 

for det kommunale renseanlegget eller renseanlegget som drives av en tredjepart. 

Opplysninger om utslippene skal uttrykkes som årsgjennomsnitt fra målinger som foretas minst én gang annenhver måned. 

Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal målingene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende 

dager med stabil drift av anlegget. De skal være representative for den aktuelle perioden. 

Dersom søkeren ikke bruker ECF-papirmasse, er det tilstrekkelig med en erklæring om dette til vedkommende organ. 

Kriterium 1c) CO2 

Karbondioksidutslipp fra fossilt brensel som brukes til produksjon av prosessvarme og elektrisitet (i eller utenfor anlegget), skal 

ikke overstige følgende grenseverdier: 

1) 1 100 kg CO2/tonn for papir framstilt av 100 % avsvertet/gjenvunnet papirmasse. 

2) 1 000 kg CO2/tonn for papir framstilt av 100 % kjemisk papirmasse. 

3) 1 600 kg CO2/tonn for papir framstilt av 100 % mekanisk papirmasse. 

For papir som består av en kombinasjon av kjemisk papirmasse, gjenvunnet papirmasse og mekanisk papirmasse, skal en veid 

grenseverdi beregnes på grunnlag av andelen av hver type papirmasse i blandingen. Den faktiske utslippsverdien skal beregnes 

som summen av utslippene fra produksjon av papirmasse og papir, idet det tas hensyn til den anvendte papirmasseblandingen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge data og utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen 

med tilhørende underlagsdokumentasjon. 

For hver type papirmasse som anvendes, skal papirmasseprodusenten gi søkeren en enkelt CO2-utslippsverdi i kg CO2/ADt. 

Søkeren skal også framlegge en enkelt CO2-utslippsverdi for den eller de aktuelle papirmaskinene som brukes til å produsere 

EU-miljømerket grafisk papir. For integrerte fabrikker kan CO2-utslipp fra produksjon av papirmasse og papir rapporteres som 

en enkelt verdi. 

For å fastsette det største tillatte CO2-utslippet skal søkeren definere papirmasseblandingen på grunnlag av type papirmasse 

(dvs. kjemisk papirmasse, mekanisk papirmasse og gjenvunnet papirmasse). 

For å beregne det faktiske CO2-utslippet skal søkeren definere papirmasseblandingen på grunnlag av hver enkelt type 

papirmasse som leveres, beregne veid gjennomsnittlig CO2-utslipp for produksjon av papirmasse og legge denne verdien til 

CO2-utslipp fra papirmaskinen(e). 

Dataene for CO2-utslipp skal omfatte alle kilder til ikke-fornybart brensel som brukes i produksjonen av papirmasse og papir, 

herunder utslipp knyttet til produksjonen av elektrisitet (i eller utenfor anlegget). 
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Utslippsfaktorer for brensler skal brukes i samsvar med vedlegg VI til kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012(1). 

Når det gjelder elektrisitet fra nettet, skal en utslippsberegningsfaktor på 384 (kg CO2/MWh) brukes i samsvar med MEErP-

metoden(2). 

Perioden for beregninger eller massebalanser skal være basert på tolv måneders produksjon. Dersom det dreier seg om et nytt 

eller ombygd produksjonsanlegg, skal beregningene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med stabil drift av anlegget. 

Beregningene skal være representative for den aktuelle perioden. 

Når det gjelder elektrisitet fra nettet, skal verdien som er oppgitt ovenfor (europeisk gjennomsnitt), benyttes, med mindre 

søkeren framlegger dokumentasjon som viser gjennomsnittsverdien for sine leverandører av elektrisitet (leverandører som har 

inngått kontrakt); i slike tilfeller kan søkeren bruke denne verdien i stedet for verdien som er oppgitt ovenfor. Dokumentasjonen 

som brukes som samsvarsbevis, skal omfatte tekniske spesifikasjoner som angir gjennomsnittsverdien (dvs. en kopi av 

kontrakten). 

Den mengden energi fra fornybare energikilder som kjøpes inn og benyttes i produksjonsprosessene, skal regnes som null CO2-

utslipp ved beregning av CO2-utslippene. Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon på at denne typen energi faktisk 

benyttes i fabrikken eller kjøpes inn utenfra. 

Kriterium 2 – Energiforbruk 

Kravet er basert på opplysninger om faktisk energiforbruk i produksjonen av papirmasse og papir i forhold til spesifikke 

referanseverdier. 

Energiforbruket omfatter forbruket av elektrisitet og brensel til varmeproduksjon og skal uttrykkes i poeng (Ptotal) slik det er 

beskrevet nedenfor. 

Samlet antall poeng (Ptotal = PE + PF) skal ikke overstige 2,5. 

Tabell 2 inneholder referanseverdier for beregning av energiforbruket. 

Når det gjelder en blanding av papirmasse, skal referanseverdien for forbruket av elektrisitet og brensel til varmeproduksjon 

veies i forhold til andelen av hver anvendt papirmasse (papirmasse «i» for tonn lufttørket papirmasse) og legges sammen. 

Kriterium 2a) Elektrisitet 

Elektrisitetsforbruket i forbindelse med produksjonen av papirmasse og papir skal uttrykkes i poeng (PE) slik det er beskrevet 

nedenfor. 

Beregning for produksjon av papirmasse: For hver anvendt papirmasse, «i», skal det tilsvarende elektrisitetsforbruket 

(Epapirmasse,i uttrykt i kWh/ADt) beregnes på følgende måte: 

Epapirmasse,i = egen elektrisitetsproduksjon + innkjøpt elektrisitet – solgt elektrisitet 

Beregning for produksjon av papir: Tilsvarende skal elektrisitetsforbruket knyttet til produksjonen av papir (Epapir) beregnes på 

følgende måte: 

Epapir = egen elektrisitetsproduksjon + innkjøpt elektrisitet – solgt elektrisitet 

Til slutt skal poengene for produksjon av papirmasse og papir summeres på følgende måte for å få samlet poengsum (PE): 

PE =
∑ [papirmasse, i × Epapirmasse,i] + Epapir

n
i=1

∑ [papirmasse, i × Eref papirmasse,i] + Eref papir
n
i=1

 

For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate elektrisitetstall for papirmasse og papir, og dersom det bare 

foreligger et samlet tall for papirmasse- og papirproduksjon, skal elektrisitetsverdiene for papirmasse settes til null, og tallet for 

papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduksjon.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30). 

(2) Metode for miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter. 
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Kriterium 2b) Brenselforbruk til varmeproduksjon 

Brenselforbruket i forbindelse med produksjon av papirmasse og papir skal uttrykkes i poeng (PF) slik det er beskrevet 

nedenfor. 

Beregning  for  p roduks jon  av pap i rmasse:  For hver anvendt papirmasse, «i», skal det tilsvarende brenselforbruket 

(Fpapirmasse,i uttrykt i kWh/ADt) beregnes på følgende måte: 

Fpapirmasse,i = egen brenselproduksjon + innkjøpt brensel – solgt brensel – 1,25 × egen elektrisitetsproduksjon 

Merk: 

1. Fpapirmasse,i (og dennes bidrag til PF, papirmasse) trenger ikke beregnes for mekanisk papirmasse, med mindre det dreier seg 

om markedsført, lufttørket mekanisk papirmasse som inneholder minst 90 % tørrstoff. 

2. Den mengden brensel som benyttes til å produsere solgt varme, skal legges til «solgt brensel» i ligningen ovenfor. 

Beregning fo r  p roduksjon  av p ap i r : Tilsvarende skal brenselforbruket i forbindelse med produksjonen av papir (Fpapir, 

uttrykt i kWh/ADt) beregnes på følgende måte: 

Fpapir = egen brenselproduksjon + innkjøpt brensel – solgt brensel – 1,25 × egen elektrisitetsproduksjon 

Til slutt skal poengene for produksjon av papirmasse og papir summeres på følgende måte for å få samlet poengsum (PF): 

PF =
∑ [pulp, i × Fpapirmasse,i] + Fpapir

n
i=1

∑ [pulp, i × Fref papirmasse,i] + Fref papir
n
i=1

 

Tabell 2 

Referanseverdier for elektrisitet og brensel 

Type papirmasse 

Brensel kWh/ADt 

F-referanse 

elektrisitet kWh/ADt 

E-referanse 

Ikke admp admp Ikke admp admp 

Kjemisk papirmasse 3 650 4 650 750 750 

Termomekanisk papirmasse (TMP) 0 900 2 200 2 200 

Slipmasse (herunder presset slipmasse) 0 900 2 000 2 000 

Kjemitermomekanisk papirmasse (CTMP) 0 800 1 800 1 800 

Gjenvunnet papirmasse 350 1 350 600 600 

Papirtype kWh/tonn 

Ubestrøket finpapir, magasinpapir (SC), avispapir 1 700 750 

Bestrøket finpapir, bestrøket magasinpapir (LWC, MWC) 1 700 800 

admp = markedsført, lufttørket papirmasse 

Vurdering og kontroll (for både a) og b)): Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, 

sammen med all tilhørende underlagsdokumentasjon. De framlagte opplysningene skal derfor omfatte det samlede forbruket av 

elektrisitet og brensel. 

Søkeren skal beregne alt energiforbruk, inndelt i varme/brensel og elektrisitet, som brukes i forbindelse med produksjonen av 

papirmasse og papir, herunder energien som brukes ved fjerning av trykksverte fra papiravfall med sikte på produksjon av 

gjenvunnet papirmasse. Energi som brukes til transport av råstoffer og til konvertering og emballering, skal ikke tas med i 

beregningen av energiforbruket.  
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Samlet varmeenergi omfatter alle typer innkjøpt brensel. Den omfatter også varmeenergi som er gjenvunnet ved forbrenning av 

avlut og avfall fra produksjonen i anlegget (f.eks. treavfall, sagflis, avlut, papiravfall, vrakpapir), og varmeenergi som er 

gjenvunnet fra egen produksjon av elektrisitet. Når den samlede varmeenergien skal beregnes, trenger søkeren imidlertid bare 

medregne 80 % av varmeenergien fra slike kilder. 

Med elektrisk energi menes netto mengde elektrisitet fra nettet og egen produksjon av elektrisitet, uttrykt som elektrisk kraft. 

Elektrisitet som brukes i forbindelse med behandling av spillvann, trenger ikke medregnes. 

Når det genereres damp med elektrisitet som varmekilde, skal varmeverdien av dampen beregnes, deretter divideres med 0,8 og 

legges til det samlede brenselforbruket. 

For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate tall for brensel (varme) for papirmasse og papir, og dersom 

det bare foreligger et samlet tall for papirmasse- og papirproduksjon, skal verdiene for brensel (varme) for papirmasse settes til 

null, og tallet for papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduksjon. 

Kriterium 3 — Fibrer: bevaring av ressurser, bærekraftig skogforvaltning 

Fiberråstoffet kan være returfiber eller ny fiber. 

Ny fiber skal ikke stamme fra genmodifiserte arter. 

Alle fibrer skal omfattes av gyldige sporbarhetssertifikater utstedt av en tredjepart innenfor rammen av en uavhengig sertifiserings-

ordning, for eksempel FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) eller 

tilsvarende, eller de skal omfattes av leveringssedler for returpapir i samsvar med standarden EN 643. 

Minst 70 % av fibermaterialet som tilføres produktet eller produksjonslinjen, skal stamme fra skoger eller områder som 

forvaltes i samsvar med prinsipper for bærekraftig skogforvaltning som oppfyller kravene fastsatt av den relevante uavhengige 

sporbarhetsordningen, og/eller stamme fra gjenvunne materialer. 

Beregningen av innholdet av returfiber omfatter ikke gjenbruk av avfallsmaterialer som er generert i en prosess, og som kan 

gjenvinnes innenfor den samme prosessen (vrakpapir — egenprodusert eller innkjøpt). Bruk av vrakpapir fra konvertering 

(egenprodusert eller innkjøpt) kan imidlertid anses som et bidrag til innholdet av returfiber dersom det omfattes av leverings-

sedler fastsatt ved standarden EN 643. 

Usertifisert nytt materiale skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer fra en lovlig kilde, og oppfyller 

sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Sertifiseringsorganer som utsteder skogforvaltnings- og/eller sporbarhetssertifikater, skal være akkreditert eller godkjent i 

henhold til sertifiseringsordningen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring, underbygd av et gyldig og 

uavhengig sertifisert sporbarhetssertifikat fra produsenten av EU-miljømerket grafisk papir og for alle nye fibrer som brukes i 

produktet eller produksjonslinjen. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering utført av en 

tredjepart. Dersom returfiber er brukt og sertifikater i henhold til FSC eller PEFC eller tilsvarende ordninger ikke benyttes, skal 

leveringssedler fastsatt ved standarden EN 643 fungere som dokumentasjon. 

Søkeren skal framlegge revidert regnskapsdokumentasjon som viser at minst 70 % av materialene som tilføres produktet eller 

produksjonslinjen, stammer fra skoger eller områder som forvaltes i samsvar med prinsipper for bærekraftig skogforvaltning 

som oppfyller kravene fastsatt av den relevante uavhengige sporbarhetsordningen, og/eller stammer fra gjenvunne materialer. 

Dersom produktet eller produksjonslinjen inneholder usertifisert nytt materiale, skal det dokumenteres at innholdet av 

usertifisert nytt materiale er høyst 30 %, og at det omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer fra en lovlig kilde, 

og oppfyller sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Dersom sertifiseringsordningen ikke inneholder særlige krav om at alt nytt materiale skal stamme fra ikke-genmodifiserte arter, 

skal det framlegges ytterligere dokumentasjon som viser dette.  
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Kriterium 4 — Farlige stoffer og stoffblandinger underlagt begrensninger 

Grunnlaget for å dokumentere at hvert av underkriteriene til kriterium 4 er oppfylt, skal være at søkeren framlegger en liste over 

alle relevante kjemikalier som brukes, sammen med relevant dokumentasjon (sikkerhetsdatablad eller en erklæring fra 

kjemikalieleverandøren). 

Kriterium 4a) Begrensninger for stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC) 

Merk: Alle prosess- og funksjonskjemikalier som brukes i papirfabrikken, skal kontrolleres. Dette kriteriet gjelder ikke for 

kjemikalier som brukes til behandling av spillvann, med mindre spillvannet resirkuleres tilbake til papirproduksjonsprosessen 

etter behandling. 

Papirproduktet skal ikke inneholde stoffer som er identifisert etter framgangsmåten beskrevet i artikkel 59 nr. 1 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3) og oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i 

konsentrasjoner på over 0,10 vektprosent. Det skal ikke gis unntak fra dette kravet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at papirproduktet ikke inneholder stoffer som gir grunn til 

svært alvorlig bekymring i konsentrasjoner på over 0,10 vektprosent. Erklæringen skal underbygges av sikkerhetsdatablader 

eller relevante erklæringer fra leverandøren av alle prosess- og funksjonskjemikalier som brukes i papirfabrikken, som viser at 

ingen av kjemikaliene inneholder SVHC i konsentrasjoner på over 0,10 vektprosent. 

Listen over stoffer som er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og som er oppført på 

kandidatlisten fastsatt i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, finnes på følgende adresse: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

Det skal vises til denne listen på søknadsdatoen. 

Kriterium 4b) Begrensninger for klassifisering, merking og emballering (CLP) 

Merk: Alle prosess- og funksjonskjemikalier som brukes i papirfabrikken, skal kontrolleres. Dette kriteriet gjelder ikke for 

kjemikalier som brukes til behandling av spillvann, med mindre spillvannet resirkuleres tilbake til papirproduksjonsprosessen 

etter behandling. 

Med mindre det gis unntak i tabell 3, skal papirproduktet ikke inneholde stoffer eller stoffblandinger i konsentrasjoner på over 

0,10 vektprosent som klassifiseres med noen av følgende faresetninger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1272/2008(4): 

— Farer i gruppe 1: Stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonstoksiske (CMR) i 

kategori 1A eller 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df. 

— Farer i gruppe 2: CMR, kategori 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; giftighet i vann, kategori 1: H400, 

H410; akutt giftighet, kategori 1 og 2: H300, H310, H330; aspirasjonsgiftighet, kategori 1: H304; giftvirkning på bestemte 

organer (STOT), kategori 1: H370, H372, hudsensibiliserende stoff, kategori 1(*): H317. 

— Farer i gruppe 3: Giftighet i vann, kategori 2, 3 og 4: H411, H412, H413; akutt giftighet, kategori 3: H301, H311, H331; 

STOT, kategori 2: H371, H373. 

Bruken av stoffer eller stoffblandinger som blir kjemisk modifisert under papirproduksjonsprosessen (f.eks. uorganiske 

flokkuleringsmidler, tverrbindingsmidler, uorganiske oksiderings- og reduksjonsmidler) slik at alle relevante fareklasser som 

gir opphav til begrensninger under CLP, ikke lenger gjelder, skal være unntatt fra ovenstående krav.  

  

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

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

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

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(4) 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). 

(*) H317-begrensninger skal gjelde bare for kommersielle fargestoffpreparater, midler til etterbehandling av overflaten og beleggmaterialer 

som anvendes på papir. 
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Tabell 3 

Unntak fra begrensninger for CLP-farer og gjeldende vilkår 

Type stoff/stoffblanding Anvendelse 
Unntatt(e) 

fareklasse(r) 
Vilkår for unntak 

Fargestoffer og pigmenter Brukes i våtparti eller til over-

flatebelegg ved produksjon av farget 

papir. 

H411, H412, 

H413 

Kjemikalieleverandøren skal framlegge en 

erklæring om at en fikseringsgrad på 98 % 

kan oppnås på papiret, og gi anvisning om 

hvordan dette kan sikres. 

Papirprodusenten skal framlegge en 

erklæring om at alle relevante anvisninger 

er overholdt. 

Basiske fargestoffer Farging av papir som hovedsakelig 

er basert på mekanisk papirmasse 

og/eller ubleket kjemisk papirmasse. 

H400, H410, 

H411, H412, 

H413, H317 

Kationiske polymerer (her-

under polyetyleniminer, poly-

amider og polyaminer) 

Ulike anvendelser er mulig, bl.a. 

som retensjonsmiddel og middel for 

å øke den våte papirbanens 

bestandighet, fasthet i tørr tilstand og 

fuktbestandighet. 

H411, H412, 

H413 

Papirprodusenten skal framlegge en 

erklæring om at alle relevante anvisninger 

for sikker håndtering og dosering som er 

angitt i sikkerhetsdatabladet, er overholdt. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en liste over alle relevante kjemikalier som er brukt, sammen med relevante 

sikkerhetsdatablader eller leverandørerklæringer. 

Alle kjemikalier som inneholder stoffer eller stoffblandinger med begrenset CLP-klassifisering, skal markeres. Den omtrentlige 

doseringen for kjemikaliet samt konsentrasjonen av det begrensede stoffet eller den begrensede stoffblandingen i det aktuelle 

kjemikaliet (som angitt i sikkerhetsdatabladet eller erklæringen fra leverandøren) og en antatt retensjonsfaktor på 100 % skal 

benyttes til å anslå mengden av det begrensede stoffet eller den begrensede stoffblandingen som blir værende igjen i 

sluttproduktet. 

Begrunnelser for eventuelle avvik fra en retensjonsfaktor på 100 % eller for kjemisk modifisering av et farlig stoff eller en 

farlig stoffblanding som er underlagt begrensninger, skal framlegges skriftlig for vedkommende organ. 

Dersom stoffer eller stoffblandinger som er underlagt begrensninger, overstiger 0,10 vektprosent av det ferdige papirproduktet, 

men omfattes av et unntak, skal det framlegges dokumentasjon på samsvar med de relevante vilkårene for unntaket. 

Kriterium 4c) Klor 

Merk: Dette kravet gjelder for produsenter av papirmasse og papir. Selv om det også gjelder for bleking av returfiber, godtas 

det at fibrene kan ha blitt bleket med klorgass i den forrige livssyklusen. 

Klorgass skal ikke brukes som blekemiddel. Dette kravet gjelder ikke for klorgass som brukes i forbindelse med produksjon og 

bruk av klordioksid. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at klorgass ikke er brukt som blekemiddel i papirproduk-

sjonsprosessen, sammen med erklæringer fra alle berørte leverandører av papirmasse. 

Kriterium 4d) Alkylfenoletoksylater (APEO) 

Merk: Dette kravet gjelder for produsenter av papirmasse og papir. 

Alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater skal ikke tilsettes i kjemiske rengjøringsmidler, kjemikalier til fjerning av 

trykksverte, antiskummidler, dispergeringsmidler eller overflatebehandlingsmidler. Alkylfenolderivater defineres som stoffer 

som produserer alkylfenoler ved nedbryting. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge erklæring(er) fra kjemikalieleverandøren(e) om at disse produktene ikke er 

tilsatt alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater.  
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Kriterium 4e) Overflateaktive stoffer til fjerning av trykksverte 

Merk: Dette kravet gjelder for produsenter av avsvertet papirmasse. 

Alle overflateaktive stoffer som brukes til å fjerne trykksverte, skal vise god biologisk nedbrytbarhet eller fullstendig og 

iboende biologisk nedbrytbarhet (se prøvingsmetoder og terskelverdier nedenfor). Det eneste unntaket fra dette kravet skal være 

bruk av overflateaktive stoffer basert på silisiumderivater, forutsatt at papirslam fra fjerning av trykksverte forbrennes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med relevante 

sikkerhetsdatablader eller prøvingsrapporter for hvert enkelt overflateaktivt stoff. Disse skal inneholde opplysninger om 

prøvingsmetode, terskelverdi og konklusjon på grunnlag av følgende prøvingsmetoder og terskelverdier: 

— For god biologisk nedbrytbarhet: OECD 301 A-F (eller tilsvarende ISO-standarder), med en nedbrytingsprosent (herunder 

absorpsjon) i løpet av 28 dager på minst 70 % for 301 A og E, og minst 60 % for 301 B, C, D og F. 

— For fullstendig og iboende biologisk nedbrytbarhet: OECD 302 A-C (eller tilsvarende ISO-standarder), med en ned-

brytingsprosent (herunder adsorpsjon) i løpet av 28 dager på minst 70 % for 302 A og B, og minst 60 % for 302 C. 

I tilfeller der silisiumbaserte overflateaktive stoffer brukes, skal søkeren framlegge et sikkerhetsdatablad for de anvendte 

kjemikaliene og en erklæring om at papirslam fra fjerning av trykksverte forbrennes, herunder nærmere opplysninger om 

forbrenningsanlegget eller -anleggene som slammet skal sendes til. 

Kriterium 4f) Begrensninger for biocidprodukter for bekjempelse av slimdannelse 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter. 

De aktive stoffene i biocidprodukter som brukes til å bekjempe slimdannende organismer i vannsirkuleringssystemer som 

inneholder fibrer, skal være godkjent for dette formålet eller være i ferd med å bli undersøkt i påvente av en beslutning om 

godkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(5), og skal ikke kunne være bio-

akkumulerende. 

Ved anvendelsen av dette kriteriet skal potensialet for bioakkumulering kjennetegnes ved en log Kow-verdi (fordelings-

koeffisient oktanol/vann) på ≤ 3,0 eller en bioakkumuleringsfaktor fastsatt ved forsøk på ≤ 100. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med relevant sikkerhets-

datablad eller prøvingsrapport for produktet. Dette dokumentet skal inneholde opplysninger om prøvingsmetode, terskelverdi 

og konklusjon på grunnlag av følgende prøvingsmetoder: OECD 107, 117 eller 305 A-E. 

Kriterium 4g) Begrensninger for azofargestoffer 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter. 

Azofargestoffer, som gjennom reduktiv spalting av en eller flere azogrupper kan avgi et eller flere av de aromatiske aminene 

oppført i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/61/EF(6) eller i tillegg 8 til vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, 

skal ikke brukes i produksjonen av EU-miljømerket grafisk papir. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren(e) av alle fargestoffer som er brukt i 

produksjonsprosessen for EU-miljømerket grafisk papir, om at dette kriteriet er oppfylt. Erklæringen fra leverandøren av 

fargestoffet skal underbygges av prøvingsrapporter i samsvar med relevante metoder beskrevet i tillegg 10 til vedlegg XVII til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 eller tilsvarende metoder. 

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter 

(EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/61/EF av 19. juli 2002 om 19. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensning av 

markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (azofargestoffer) (EFT L 243 av 11.9.2002, s. 15). 
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Kriterium 4h) Metallbaserte pigmenter og fargestoffer 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter. Se definisjonen av metallbaserte pigmenter og fargestoffer i innledningen til 

dette vedlegget. 

Fargestoffer eller pigmenter basert på aluminium(**), sølv, arsen, barium, kadmium, kobolt, krom, kobber(**), kvikksølv, 

mangan, nikkel, bly, selen, antimon, tinn eller sink skal ikke brukes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren(e) av alle fargestoffer som er brukt i produksjons-

prosessen for EU-miljømerket grafisk papir, om at kravene i dette kriteriet er oppfylt. Erklæringen(e) fra leverandøren(e) skal 

underbygges av sikkerhetsdatablader eller annen relevant dokumentasjon. 

Kriterium 4i) Ioniske urenheter i fargestoffer 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter. 

Konsentrasjonen av ioniske urenheter i fargestoffer som blir brukt, skal ikke overstige følgende verdier: sølv 100 ppm, arsen 

50 ppm, barium 100 ppm, kadmium 20 ppm, kobolt 500 ppm, krom 100 ppm, kobber 250 ppm, kvikksølv 4 ppm, nikkel  

200 ppm, bly 100 ppm, selen 20 ppm, antimon 50 ppm, tinn 250 ppm, sink 1 500 ppm. 

Begrensningen for kobberurenheter gjelder ikke for fargestoffer basert på kobberftalocyanin. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren(e) av alle fargestoffer som er brukt i 

produksjonsprosessen for EU-miljømerket grafisk papir, om at kravene i dette kriteriet er oppfylt. Erklæringen(e) fra 

leverandøren(e) skal underbygges av sikkerhetsdatablader eller annen relevant dokumentasjon. 

Kriterium 5 — Avfallshåndtering 

Alle anlegg for produksjon av papirmasse og papir skal ha et system for håndtering av avfall fra produksjonsprosessen og en 

plan for avfallshåndtering og reduksjon av avfall som beskriver produksjonsprosessen og inneholder opplysninger om følgende 

aspekter: 

1) Innførte prosedyrer for avfallsforebygging. 

2) Innførte prosedyrer for sortering, ombruk og gjenvinning av avfall. 

3) Innførte prosedyrer for sikker håndtering av farlig avfall. 

4) Mål og delmål for kontinuerlig forbedring i forbindelse med reduksjon av avfallsproduksjon og økt ombruks- og gjen-

vinningsgrad. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en plan for reduksjon av avfall og avfallshåndtering for hvert av de aktuelle 

anleggene og en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

Søkere som er registrert i fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) og/eller sertifisert i samsvar med 

ISO 14001, skal anses for å ha oppfylt dette kriteriet dersom 

1) det er dokumentert i EMAS-miljøredegjørelsen for produksjonsstedet at avfallshåndtering er inkludert, eller 

2) det er tilstrekkelig redegjort for at avfallshåndtering er inkludert i ISO 14001-sertifiseringen for produksjonsstedet. 

Kriterium 6 — Bruksegnethet 

Papirproduktet skal være egnet til sitt formål. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av relevant 

dokumentasjon. 

Produsentene skal garantere produktenes bruksegnethet og framlegge dokumentasjon som viser at produktkvaliteten er i 

samsvar med EN ISO/IEC 17050. Standarden inneholder generelle kriterier for leverandørenes samsvarserklæring med 

normative dokumenter. 

  

(**) Kobberftalocyanin unntas fra begrensningen for kobber, og begrensningen for aluminium gjelder ikke for aluminiumsilikat. 
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Kriterium 7 — Opplysninger på emballasjen 

Minst en av følgende opplysninger skal være oppført på produktemballasjen: 

«Begge sider av papiret bør brukes» (gjelder for utskriftspapir til kontorbruk) 

«Brukt papir bør leveres til gjenvinning» 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at kriteriet er oppfylt, underbygd av et bilde av produkt-

emballasjen der de foreskrevne opplysningene er påført. 

Kriterium 8 — Opplysninger på EU-miljømerket 

Søkeren skal følge veiledningen om riktig bruk av logoen for EU-miljømerket som er angitt i retningslinjene for logoen for EU-

miljømerket: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Dersom det valgfrie merket med tekstfelt brukes, skal det inneholde følgende tre utsagn: 

— Lave utslipp til luft og vann under produksjon. 

— Lavt energiforbruk under produksjon. 

— xx % bærekraftig fiber / xx % returfiber (alt etter hva som er relevant). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av et bilde av 

produktemballasjen som tydelig viser merket, registrerings-/lisensnummeret og, dersom det er relevant, erklæringene som kan 

vises sammen med merket. 

 _____  
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VEDLEGG II 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET TIL MYKPAPIR OG MYKPAPIRPRODUKTER 

GENERELLE MERKNADER 

Formålet med kriteriene 

Formålet med kriteriene er særlig å redusere utslipp av giftige eller eutrofe stoffer til vann og miljøskade eller -risiko som følge 

av bruk av energi (klimaendringer, forsuring, nedbryting av ozonlaget, utarming av ikke-fornybare ressurser). For dette 

formålet har kriteriene som mål å 

— redusere energiforbruket og tilknyttede utslipp til luft, 

— redusere miljøskade ved å redusere utslipp til vann og avfallsproduksjon, 

— redusere miljøskade eller -risiko som følge av bruk av farlige kjemikalier, og 

— verne skogene ved å kreve at returfiber eller ny fiber skal stamme fra skoger og områder som forvaltes på en bærekraftig 

måte. 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til «mykpapir og mykpapirprodukter»: 

1. Utslipp til vann og luft. 

2. Energiforbruk. 

3. Fibrer: bevaring av ressurser, bærekraftig skogforvaltning. 

4. Farlige stoffer og stoffblandinger underlagt begrensninger. 

5. Avfallshåndtering. 

6. Krav til sluttproduktet. 

7. Opplysninger på EU-miljømerket. 

Miljøkriteriene gjelder for produksjon av papirmasse, herunder alle delprosesser produksjonen består av, fra det tidspunktet ny 

fiber eller returfiber kommer inn i anlegget, til det tidspunktet papirmassen forlater papirfabrikken. Med hensyn til papirproduk-

sjonsprosessene gjelder miljøkriteriene for alle delprosesser i papirfabrikken, fra papirmassen klargjøres for produksjon av 

mykpapir til papiret vikles på moderrullen. 

Energiforbruk og utslipp til vann og luft ved konvertering av mykpapir til mykpapirprodukter er ikke omfattet. Miljøkriteriene 

gjelder ikke for transport og emballering av råstoffer (f.eks. tre), papirmasse eller det ferdige papirproduktet. 

Vurdering og kontroll: De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium. 

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet belegg som viser at kriteriene 

er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller eventuelt fra dennes leverandør(er) og/eller deres underleverandører osv. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne attester utstedt av og kontroller gjennomført av organer som er akkreditert i 

henhold til den relevante harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, og kontroller gjennomført av 

organer som er akkreditert i henhold til den relevante harmoniserte standarden for organer som sertifiserer produkter, prosesser 

og tjenester. 

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene er 

godtatt som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere underlagsdokumentasjon og foreta uavhengige kontroller eller 

inspeksjoner på stedet for å kontrollere at kriteriene er oppfylt. 

Mykpapirproduktet skal oppfylle alle krav i den staten der produktet bringes i omsetning. Søkeren skal framlegge en erklæring 

om at produktet oppfyller dette kravet. 

I dette vedlegg menes med 

 1) «tonn lufttørket» tonn lufttørket (ADt) papirmasse uttrykt som 90 % tørrhet, 

 2) «kjemisk papirmasse» fibermateriale framstilt ved å fjerne fra råstoff en betydelig del av forbindelsene som ikke er 

celluloseholdige, og som kan fjernes ved kjemisk behandling (koking, delignifisering, bleking),  
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 3) «CMP» kjemimekanisk papirmasse, 

 4) «CTMP» kjemitermomekanisk papirmasse, 

 5) «avsvertet papirmasse» papirmasse framstilt av returpapir som trykksverte og andre forurensende stoffer er fjernet fra, 

 6) «fargestoffer» sterkt farget eller fluorescerende organisk stoff, som gir farge til et underlag gjennom selektiv absorpsjon. 

Fargestoffer er løselige og/eller gjennomgår en anvendelsesprosess som i det minste midlertidig ødelegger eventuelle 

krystallstrukturer i fargestoffet. Fargestoffer holdes tilbake i underlaget gjennom absorpsjon, løsning og mekanisk binding 

eller gjennom ioniske eller kovalente kjemiske bindinger, 

 7) «ECF-papirmasse» papirmasse som blekes uten bruk av fritt klor, 

 8) «integrert produksjon» produksjon av papirmasse og papir på samme sted. Papirmassen tørkes ikke før produksjonen av 

papir. Produksjonen av papir/papp er direkte knyttet til produksjonen av papirmasse, 

 9) «papir eller papp av mekanisk tremasse» papir eller papp som inneholder mekanisk tremasse som en vesentlig bestanddel 

av fibersammensetningen, 

10) «metallbaserte pigmenter og fargestoffer» fargestoffer og pigmenter som inneholder mer enn 50 vektprosent av den eller 

de relevante metallforbindelsene, 

11) «moderrull» en stor rull mykpapir, som er rullet opp på viklingsstasjonen, og som dekker enten hele eller deler av 

mykpapirmaskinens bredde, 

12) «ikke-integrert produksjon» produksjon av kommersiell papirmasse (for salg) i fabrikker som ikke bruker papirmaskiner, 

eller produksjon av papir/papp utelukkende med papirmasse som er produsert i andre anlegg (kommersiell papirmasse), 

13) «vrakpapir» papirmateriale som kasseres i papirmaskinprosessen, men som har egenskaper som gjør at det kan gjenbrukes 

på stedet ved at det tilbakeføres til den samme produksjonsprosessen som genererte det. Ved anvendelsen av denne 

beslutning omfatter dette ikke konverteringsprosesser, som anses som atskilte prosesser i papirmaskinen, 

14) «pigmenter» fargede, sorte, hvite eller fluorescerende organiske eller uorganiske faste partikkelstoffer som vanligvis er 

uløselige i og praktisk talt fysisk og kjemisk upåvirket av bærestoffet eller substratet som de innarbeides i. De endrer 

utseende ved selektiv absorpsjon og/eller spredning av lys. Pigmenter spres vanligvis i bærestoffer eller substrater som for 

eksempel anvendes ved produksjon av trykkfarger, maling, plast eller andre polymermaterialer. Pigmenter beholder en 

krystall- eller partikkelstruktur gjennom hele fargeprosessen, 

15) «returfiber» fiber som er skilt ut fra avfallsstrømmen i en produksjonsprosess, eller som husholdninger eller kommersielle, 

industrielle og institusjonelle anlegg har generert i egenskap av sluttbrukere av produktet. Disse fibrene kan ikke lenger 

brukes til sitt tiltenkte formål. De omfatter ikke gjenbruk av materialer som er generert i en prosess, og som kan 

gjenvinnes innenfor den samme prosessen (vrakpapir — egenprodusert eller innkjøpt), 

16) «strukturert mykpapir» papir som kjennetegnes av høy bulk og absorpsjonsevne som oppnås gjennom betydelige lokale 

områder med høy og lav fibertetthet i form av fiberlommer på basisarket, som genereres ved særskilte prosesser i 

mykpapirmaskinen, 

17) «TCF-papirmasse» papirmasse som blekes helt uten bruk av klor, 

18) «TMP» termomekanisk papirmasse. 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET 

Kriterium 1 — Utslipp til vann og luft 

Det er en forutsetning at anlegget for produksjon av papirmasse og papir oppfyller alle lovfestede krav i den staten der anlegget 

ligger. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring, underbygd av relevant dokumentasjon og erklæringer fra 

leverandøren(e) av papirmassen. 

Kriterium 1a) Kjemisk oksygenforbruk (KOF), svovel (S), NOx, fosfor (P) 

Kravet er basert på opplysninger om utslipp i forhold til en bestemt referanseverdi. Forholdet mellom de faktiske utslippene og 

referanseverdien omregnes til et utslippsresultat. 

Resultatet for hver enkelt utslippsparameter skal ikke overstige 1,3. 
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Samlet antall poeng (Ptotal = PKOF + PS + PNOx + PP) skal uansett ikke overstige 4,0. 

Når det gjelder ikke-integrert produksjon, skal søkeren framlegge en beregning som omfatter produksjon av papirmasse og 

papir. 

For produksjon av papirmasse og papir under ett skal PKOF beregnes som angitt nedenfor (PS, PNOx og PP skal beregnes på 

nøyaktig samme måte). 

For hver anvendt papirmasse «i» skal tilhørende målte KOF-utslipp (KOFpapirmasse,i uttrykt i kg/lufttørket tonn — ADt) veies i 

henhold til den relative andelen av hver anvendt papirmasse (papirmasse «i» for tonn lufttørket papirmasse) og legges sammen. 

Tonn lufttørket forutsetter 90 % tørrstoffinnhold for papirmasse og 95 % for papir. 

Det veide KOF-utslippet for papirmassen legges deretter til det målte KOF-utslippet fra papirproduksjonen for å gi et samlet 

KOF-utslipp, KOFtotal. 

Den veide KOF-referanseverdien for papirmasseproduksjonen skal beregnes på samme måte, som summen av den veide 

referanseverdien for hver anvendt papirmasse, og legges til referanseverdien for papirproduksjonen for å gi en samlet KOF-

referanseverdi, KOFref, total. Referanseverdiene for hver anvendt papirmassetype og for papirproduksjonen er angitt i tabell 1. 

Til slutt divideres samlet KOF-utslipp med samlet KOF-referanseverdi på følgende måte: 

PKOF =
KOFtotal

KOFref,total
=

∑ [papirmasse, i × (KOFpapirmasse,i)] + KOFpapirmaskin
n
i=1

∑ [papirmasse, i × (KOFref papirmasse,i)] + CODref papirmaskin
n
i=1

 

Tabell 1 

Referanseverdier for utslipp fra forskjellige typer papirmasse og fra papirproduksjon 

Type papirmasse/papir 

Utslipp (kg/ADt) 

KOF-referanse P-referanse S-referanse NOx-referanse 

Bleket kjemisk papirmasse (unntatt med sulfitt) 16,00 0,025 

0,09(1) 

0,35 1,60 

Bleket kjemisk papirmasse (med sulfitt) 24,00 0,04 0,75 1,60 

Magnefittmasse 28,00 0,056 0,75 1,60 

Ubleket kjemisk papirmasse 6,50 0,016 0,35 1,60 

CTMP/CMP 16,00 0,008 0,20 0,25/0,70(2) 

TMP/slipmasse 3,00/5,40(3) 0,008 0,20 0,25 

Papirmasse av returfiber uten fjerning av trykksverte 1,10 0,006 0,20 0,25 

Papirmasse av returfiber med fjerning av trykksverte 3,20 0,012 0,20 0,25 

 Utslipp (kg/tonn) 

Produksjon av mykpapir 1,20 0,01 0,30 0,50 

Produksjon av strukturert mykpapir 1,20 0,01 0,30 0,70 

(1) Den høyeste verdien gjelder fabrikker som bruker eukalyptus fra områder med høye fosfornivåer (f.eks. iberisk eukalyptus). 

(2) NOx-utslippsverdi for ikke-integrerte CTMP-fabrikker som bruker hurtigtørking av papirmasse med biomassebasert damp. 

(3) KOF-verdi for sterkt bleket mekanisk papirmasse (70-100 % av fibrene i det ferdige papiret). 

Ved kraftvarmeproduksjon på det samme anlegget kan utslippene av S og NOx fra produksjonen av elektrisitet på stedet trekkes 

fra den samlede mengden. Følgende ligning kan benyttes til å beregne hvor stor andel av utslippene som skyldes produksjon av 

elektrisitet: 

2 × (MWh(elektrisitet)) / [2 × MWh(elektrisitet) + MWh(varme)] 
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Den elektriske kraften i denne beregningen er den som produseres i kraftvarmeverket. Varmen i denne beregningen er den 

nettovarmen fra kraftvarmeverket som brukes til produksjon av papirmasse/papir. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge utførlige beregninger og prøvingsdata som viser at dette kriteriet er oppfylt, 

sammen med tilhørende underlagsdokumentasjon som inneholder prøvingsrapporter på grunnlag av følgende standard 

prøvingsmetoder for kontinuerlig eller periodisk overvåking (eller tilsvarende standardmetoder som i henhold til vedkommende 

organ gir data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet): KOF: ISO 15705 eller ISO 6060; NOx: EN 14792 eller ISO 11564; S 

(svoveloksider): EN 14791 eller EPA nr. 8; S (redusert svovel): EPA nr. 15A, 16A eller 16B; svovelinnhold i olje: ISO 8754; 

svovelinnhold i kull: ISO 19579; svovelinnhold i biomasse: EN 15289; total-P: EN ISO 6878. 

Hurtigprøver kan også brukes til å overvåke utslipp så lenge de kontrolleres regelmessig (f.eks. månedlig) i forhold til 

ovennevnte relevante standarder eller egnede tilsvarende standarder. Når det gjelder KOF-utslipp, skal kontinuerlig overvåking 

basert på analyse av totalt organisk karbon (TOC) godtas så lenge det er fastsatt en korrelasjon mellom TOC- og KOF-resultater 

for det aktuelle produksjonsstedet. 

Minste målehyppighet, med mindre annet er angitt i driftstillatelsen, skal være daglig for KOF-utslipp og ukentlig for total-P-

utslipp. I alle tilfeller skal utslippene av S og NOx måles kontinuerlig (for utslipp fra kjeler med en kapasitet på over 50 MW) 

eller med jevne mellomrom (minst én gang i året for kjeler og tørkere med en kapasitet på høyst 50 MW). 

Data skal rapporteres som årsgjennomsnitt unntatt dersom 

— produksjonsperioden er begrenset, 

— produksjonsanlegget er nytt eller ombygd, i så fall skal målingene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med 

stabil drift av anlegget. 

I begge tilfeller kan data godkjennes bare dersom de er representative for den aktuelle perioden og et tilstrekkelig antall 

målinger er foretatt for hver utslippsparameter. 

Underlagsdokumentasjonen skal inneholde en angivelse av målehyppigheten og en beregning av poengene for KOF, total-P, S 

og NOx. 

Utslipp til luft skal omfatte alle utslipp av S og NOx som forekommer under produksjonen av papirmasse og papir, herunder damp 

som genereres utenfor produksjonsstedet, fratrukket utslipp knyttet til produksjonen av elektrisitet. Målingene skal omfatte 

gjenvinningskjeler, kalkovner, dampkjeler og destruksjonsovner for gasser med sterk lukt. Det skal også redegjøres for diffuse 

utslipp. Rapporterte utslippsverdier for svovel til luft skal omfatte både oksiderte og reduserte svovelutslipp. Svovelutslipp i 

forbindelse med produksjon av varmeenergi fra olje, kull og andre eksterne brenseltyper der svovelinnholdet er kjent, kan beregnes 

i stedet for å måles og skal tas med. 

Utslipp til vann skal måles i prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, tatt ved utslippspunktet for spillvann i fabrikkens renseanlegg. 

I tilfeller der fabrikkens spillvann sendes til et kommunalt renseanlegg eller et renseanlegg som drives av en tredjepart, skal prøver 

som ikke er filtrert eller bunnfelt og tatt ved fabrikkens utslippspunkt for spillvann, analyseres, og resultatene skal multipliseres 

med en standard virkningsgrad for behandling av spillvann for det kommunale renseanlegget eller renseanlegget som drives av en 

tredjepart. Virkningsgraden for behandling av spillvann skal være basert på opplysninger fra den driftsansvarlige for det 

kommunale renseanlegget eller renseanlegget som drives av en tredjepart. 

For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate utslippstall for papirmasse og papir, og dersom det bare 

foreligger et samlet tall for papirmasse og papirproduksjon, skal utslippsverdiene for papirmasse settes til null, og de samlede 

utslippene skal sammenlignes med kombinerte referanseverdier for den relevante produksjonen av papirmasse og papir. Det veide 

innholdet av hver papirmasse som tildeles en særlig referanseverdi fra tabell 1, skal gjenspeiles i ligningen. 

Kriterium 1b) Adsorberbare organiske halogener (AOX) 

Dette kriteriet gjelder papirmasse som blekes uten bruk av fritt klor (ECF). 

AOX-utslippene fra produksjonen av hver enkelt papirmasse som anvendes i EU-miljømerket mykpapir, skal ikke overstige 

0,17 kg/ADt. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter der prøvingsmetoden AOX ISO 9562 eller tilsvarende metoder er 

brukt, sammen med utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, samt eventuell tilhørende underlagsdokumentasjon. 

Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av en liste over de ulike ECF-papirmassene som er 

brukt i papirmasseblandingen, deres respektive vektingsfaktor og deres individuelle mengde AOX-utslipp, uttrykt som 

kg AOX/ADt papirmasse.  
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Underlagsdokumentasjonen skal inneholde en angivelse av målehyppigheten. AOX skal måles bare i prosesser der det brukes 

klorforbindelser til å bleke papirmassen. Det er ikke nødvendig å måle AOX i spillvannet fra ikke-integrert papirproduksjon 

eller i spillvannet fra papirmasseproduksjon uten bleking, eller der blekingen utføres med klorfrie stoffer. 

AOX-utslipp til vann skal måles i prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, tatt ved utslippspunktet for spillvann i fabrikkens 

renseanlegg. I tilfeller der fabrikkens spillvann sendes til et kommunalt renseanlegg eller et renseanlegg som drives av en 

tredjepart, skal prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt og tatt ved fabrikkens utslippspunkt for spillvann, analyseres, og resultatene 

skal multipliseres med en standard virkningsgrad for behandling av spillvann for det kommunale renseanlegget eller renseanlegget 

som drives av en tredjepart. Virkningsgraden for behandling av spillvann skal være basert på opplysninger fra den driftsansvarlige 

for det kommunale renseanlegget eller renseanlegget som drives av en tredjepart. 

Opplysninger om utslippene skal uttrykkes som årsgjennomsnitt fra målinger som foretas minst én gang annenhver måned. 

Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal målingene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende 

dager med stabil drift av anlegget. De skal være representative for den aktuelle perioden. 

Dersom søkeren ikke bruker ECF-papirmasse, er det tilstrekkelig med en erklæring om dette til vedkommende organ. 

Kriterium 1c) CO2 

Merk: Kriteriet gjelder de samlede CO2-utslippene fra produksjon av papirmasse og papir. Konvertering omfattes ikke. 

Karbondioksidutslipp fra fossilt brensel som brukes til produksjon av prosessvarme og elektrisitet (i eller utenfor anlegget), skal 

ikke overstige følgende grenseverdier: 

1) 1 200 kg CO2/tonn for konvensjonelt mykpapir. 

2) 1 850 kg CO2/tonn for strukturert mykpapir. 

Den faktiske utslippsverdien skal beregnes som summen av utslippene fra produksjon av papirmasse og papir, idet det tas 

hensyn til den anvendte papirmasseblandingen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge data og utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen 

med tilhørende underlagsdokumentasjon. 

For hver type papirmasse som anvendes, skal papirmasseprodusenten gi søkeren en enkelt CO2-utslippsverdi i kg CO2/ADt. 

Søkeren skal også framlegge en enkelt CO2-utslippsverdi for den eller de aktuelle papirmaskinene som brukes til å produsere 

EU-miljømerket mykpapir. For integrerte fabrikker kan CO2-utslipp fra produksjon av papirmasse og papir rapporteres som en 

enkelt verdi. 

Dataene for CO2-utslipp skal omfatte alle kilder til ikke-fornybart brensel som brukes i produksjonen av papirmasse og papir, 

herunder utslipp knyttet til produksjonen av elektrisitet (i eller utenfor anlegget). 

Utslippsfaktorer for brensler skal brukes i samsvar med vedlegg VI til forordning (EU) nr. 601/2012. 

Når det gjelder elektrisitet fra nettet, skal en utslippsberegningsfaktor på 384 (kg CO2/MWh) brukes i samsvar med MEErP-

metoden(1). 

Perioden for beregninger eller massebalanser skal være basert på tolv måneders produksjon. Dersom det dreier seg om et nytt 

eller ombygd produksjonsanlegg, skal beregningene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med stabil drift av anlegget. 

Beregningene skal være representative for den aktuelle perioden. 

Når det gjelder elektrisitet fra nettet, skal verdien som er oppgitt ovenfor (europeisk gjennomsnitt), benyttes, med mindre 

søkeren framlegger dokumentasjon som viser gjennomsnittsverdien for sine leverandører av elektrisitet (leverandører som har 

inngått kontrakt); i slike tilfeller kan søkeren bruke denne verdien i stedet for verdien som er oppgitt ovenfor. Dokumentasjonen 

som brukes som samsvarsbevis, skal omfatte tekniske spesifikasjoner som angir gjennomsnittsverdien (dvs. en kopi av 

kontrakten). 

Den mengden energi fra fornybare energikilder som kjøpes inn og benyttes i produksjonsprosessene, skal regnes som null CO2-

utslipp ved beregning av CO2-utslippene. Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon på at denne typen energi faktisk 

benyttes i fabrikken eller kjøpes inn utenfra. 

Kriterium 2 – Energiforbruk 

Kravet er basert på opplysninger om faktisk energiforbruk i produksjonen av papirmasse og papir i forhold til spesifikke 

referanseverdier. 

  

(1) Metode for miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter. 
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Energiforbruket omfatter forbruket av elektrisitet og brensel til varmeproduksjon og skal uttrykkes i poeng (Ptotal) slik det er 

beskrevet nedenfor. 

Samlet antall poeng (Ptotal = PE + PF) skal ikke overstige 2,5. 

Tabell 2 inneholder referanseverdier for beregning av energiforbruket. 

Når det gjelder en blanding av papirmasse, skal referanseverdien for forbruket av elektrisitet og brensel til varmeproduksjon 

veies i forhold til andelen av hver anvendt papirmasse (papirmasse «i» for tonn lufttørket papirmasse) og legges sammen. 

Kriterium 2a) Elektrisitet 

Elektrisitetsforbruket i forbindelse med produksjonen av papirmasse og papir skal uttrykkes i poeng (PE) slik det er beskrevet 

nedenfor. 

Beregning for produksjon av papirmasse: For hver anvendt papirmasse, «i», skal det tilsvarende elektrisitetsforbruket 

(Epapirmasse,i uttrykt i kWh/ADt) beregnes på følgende måte: 

Epapirmasse,i = egen elektrisitetsproduksjon + innkjøpt elektrisitet – solgt elektrisitet 

Beregning for produksjon av papir: Tilsvarende skal elektrisitetsforbruket knyttet til produksjonen av papir (Epapir) beregnes på 

følgende måte: 

Epapir = egen elektrisitetsproduksjon + innkjøpt elektrisitet – solgt elektrisitet 

Til slutt skal poengene for produksjon av papirmasse og papir summeres på følgende måte for å få samlet poengsum (PE): 

PE =
∑ [papirmasse, i × Epapirmasse,i] + Epapir

n
i=1

∑ [papirmasse, i × Eref papirmasse,i] + Eref papir
n
i=1

 

For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate elektrisitetstall for papirmasse og papir, og dersom det bare 

foreligger et samlet tall for papirmasse- og papirproduksjon, skal elektrisitetsverdiene for papirmasse settes til null, og tallet for 

papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduksjon. 

Kriterium 2b) Brenselforbruk til varmeproduksjon 

Brenselforbruket i forbindelse med produksjon av papirmasse og papir skal uttrykkes i poeng (PF) slik det er beskrevet 

nedenfor. 

Beregning for produksjon av papirmasse: For hver anvendt papirmasse, «i», skal det tilsvarende brenselforbruket (Fpapirmasse,i 

uttrykt i kWh/ADt) beregnes på følgende måte: 

Fpapirmasse,i = egen brenselproduksjon + innkjøpt brensel – solgt brensel – 1,25 × egen elektrisitetsproduksjon 

Merk: 

1. Fpapirmasse,i (og dennes bidrag til PF, papirmasse) trenger ikke beregnes for mekanisk papirmasse, med mindre det dreier seg 

om markedsført, lufttørket mekanisk papirmasse som inneholder minst 90 % tørrstoff. 

2. Den mengden brensel som benyttes til å produsere solgt varme, skal legges til «solgt brensel» i ligningen ovenfor. 

Beregning for produksjon av papir: Tilsvarende skal brenselforbruket i forbindelse med produksjonen av papir (Fpapir, uttrykt i 

kWh/ADt) beregnes på følgende måte: 

Fpapir = egen brenselproduksjon + innkjøpt brensel – solgt brensel – 1,25 × egen elektrisitetsproduksjon 

Til slutt skal poengene for produksjon av papirmasse og papir summeres på følgende måte for å få samlet poengsum (PF): 

PF =
∑ [papirmasse, i × Fpapirmasse,i] + Fpapir

n
i=1

∑ [papirmasse, i × Fref papirmasse,i] + Fref papir
n
i=1
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Tabell 2 

Referanseverdier for elektrisitet og brensel 

Type papirmasse 

Brensel kWh/ADt 

F-referanse 

elektrisitet kWh/ADt 

E-referanse 

Ikke admp admp Ikke admp admp 

Kjemisk papirmasse 3 650 4 650 750 750 

Termomekanisk papirmasse (TMP) 0 900 2 200 2 200 

Slipmasse (herunder presset slipmasse) 0 900 2 000 2 000 

Kjemitermomekanisk papirmasse (CTMP) 0 800 1 800 1 800 

Gjenvunnet papirmasse 350 1 350 700 700 

Papirtype kWh/tonn 

Mykpapir 1 950 950 

Strukturert mykpapir 3 000 1 500 

admp = markedsført, lufttørket papirmasse 

Vurdering og kontroll (for både a) og b)): Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, 

sammen med all tilhørende underlagsdokumentasjon. De framlagte opplysningene skal derfor omfatte det samlede forbruket av 

elektrisitet og brensel. 

Søkeren skal beregne alt energiforbruk, inndelt i varme/brensel og elektrisitet, som brukes i forbindelse med produksjonen av 

papirmasse og papir, herunder energien som brukes ved fjerning av trykksverte fra papiravfall med sikte på produksjon av 

gjenvunnet papirmasse. Energi som brukes til transport av råstoffer og til emballering, skal ikke tas med i beregningen av 

energiforbruket. 

Samlet varmeenergi omfatter alle typer innkjøpt brensel. Den omfatter også varmeenergi som er gjenvunnet ved forbrenning av 

avlut og avfall fra produksjonen i anlegget (f.eks. treavfall, sagflis, avlut, papiravfall, vrakpapir), og varmeenergi som er gjenvunnet 

fra egen produksjon av elektrisitet. Når den samlede varmeenergien skal beregnes, trenger søkeren imidlertid bare medregne 80 % 

av varmeenergien fra slike kilder. 

Med elektrisk energi menes netto mengde elektrisitet fra nettet og egen produksjon av elektrisitet, uttrykt som elektrisk kraft. 

Elektrisitet som brukes i forbindelse med behandling av spillvann, trenger ikke medregnes. 

Når det genereres damp med elektrisitet som varmekilde, skal varmeverdien av dampen beregnes, deretter divideres med 0,8 og 

legges til det samlede brenselforbruket. 

For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate tall for brensel (varme) for papirmasse og papir, og dersom 

det bare foreligger et samlet tall for papirmasse- og papirproduksjon, skal verdiene for brensel (varme) for papirmasse settes til 

null, og tallet for papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduksjon. 

Kriterium 3 — Fibrer: bevaring av ressurser, bærekraftig skogforvaltning 

Fiberråstoffet kan være returfiber eller ny fiber. 

Ny fiber skal ikke stamme fra genmodifiserte arter. 

Alle fibrer skal omfattes av gyldige sporbarhetssertifikater utstedt av en tredjepart innenfor rammen av en uavhengig 

sertifiseringsordning, for eksempel FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification) eller tilsvarende, eller de skal omfattes av leveringssedler for returpapir i samsvar med standarden EN 643. 

Minst 70 % av fibermaterialet som tilføres produktet eller produksjonslinjen, skal stamme fra skoger eller områder som 

forvaltes i samsvar med prinsipper for bærekraftig skogforvaltning som oppfyller kravene fastsatt av den relevante uavhengige 

sporbarhetsordningen, og/eller stamme fra gjenvunne materialer. 

Beregningen av innholdet av returfiber omfatter ikke gjenbruk av avfallsmaterialer som er generert i en prosess, og som kan 

gjenvinnes innenfor den samme prosessen (vrakpapir — egenprodusert eller innkjøpt). Bruk av vrakpapir fra konvertering 

(egenprodusert eller innkjøpt) kan imidlertid anses som et bidrag til innholdet av returfiber dersom det omfattes av leverings-

sedler fastsatt ved standarden EN 643. 
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Usertifisert nytt materiale skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer fra en lovlig kilde og oppfyller 

sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. Sertifiseringsorganer som utsteder 

skogforvaltnings- og/eller sporbarhetssertifikater, skal være akkreditert eller godkjent i henhold til sertifiseringsordningen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en samsvarserklæring underbygd av et gyldig og 

uavhengig sertifisert sporbarhetssertifikat fra produsenten av EU-miljømerket mykpapir og for alle fibrer som brukes i produktet 

eller produksjonslinjen. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering utført av en tredjepart. 

Dersom returfiber er brukt og sertifikater i henhold til FSC eller PEFC eller tilsvarende ordninger ikke benyttes, skal 

leveringssedler fastsatt ved standarden EN 643 fungere som dokumentasjon. 

Søkeren skal framlegge revidert regnskapsdokumentasjon som viser at minst 70 % av materialene som tilføres produktet eller 

produksjonslinjen, stammer fra skoger eller områder som forvaltes i samsvar med prinsipper for bærekraftig skogforvaltning 

som oppfyller kravene fastsatt av den relevante uavhengige sporbarhetsordningen, og/eller stammer fra gjenvunne materialer. 

Dersom produktet eller produksjonslinjen inneholder usertifisert nytt materiale, skal det dokumenteres at innholdet av 

usertifisert nytt materiale er høyst 30 %, og at det omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer fra en lovlig kilde, 

og oppfyller sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Dersom sertifiseringsordningen ikke inneholder særlige krav om at alt nytt materiale skal stamme fra ikke-genmodifiserte arter, 

skal det framlegges ytterligere dokumentasjon som viser dette. 

Kriterium 4 — Farlige stoffer og stoffblandinger underlagt begrensninger 

Grunnlaget for å dokumentere at hvert av underkriteriene til kriterium 4 er oppfylt, skal være at søkeren framlegger en liste over 

alle relevante kjemikalier som brukes, sammen med relevant dokumentasjon (sikkerhetsdatablad eller en erklæring fra 

kjemikalieleverandøren). 

Kriterium 4a) Begrensninger for stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC) 

Merk: Alle prosess- og funksjonskjemikalier som brukes i papirfabrikken, og dersom det er relevant, under konverteringen av 

mykpapir, skal kontrolleres. Dette kriteriet gjelder ikke for kjemikalier som brukes til behandling av spillvann, med mindre 

spillvannet resirkuleres tilbake til papirproduksjonsprosessen etter behandling. 

Papirproduktet skal ikke inneholde stoffer som er identifisert etter framgangsmåten beskrevet i artikkel 59 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006 og oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentrasjoner på 

over 0,10 vektprosent. Det skal ikke gis unntak fra dette kravet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at papirproduktet ikke inneholder stoffer som gir grunn til 

svært alvorlig bekymring i konsentrasjoner på over 0,10 vektprosent. Erklæringen skal underbygges av sikkerhetsdatablader 

eller relevante erklæringer fra leverandøren av alle prosess- og funksjonskjemikalier som brukes i papirfabrikken, som viser at 

ingen av kjemikaliene inneholder SVHC i konsentrasjoner på over 0,10 vektprosent. 

Listen over stoffer som er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og som er oppført på 

kandidatlisten fastsatt i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, finnes på følgende adresse: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

Det skal vises til denne listen på søknadsdatoen. 

Kriterium 4b) Begrensninger for klassifisering, merking og emballering (CLP) 

Merk: Alle prosess- og funksjonskjemikalier som brukes i papirfabrikken, og dersom det er relevant, under konverteringen av 

mykpapir, skal kontrolleres. Dette kriteriet gjelder ikke for kjemikalier som brukes til behandling av spillvann, med mindre 

spillvannet resirkuleres tilbake til papirproduksjonsprosessen etter behandling. 

Med mindre det gis unntak i tabell 3, skal papirproduktet ikke inneholde stoffer eller stoffblandinger i konsentrasjoner på over 

0,10 vektprosent som klassifiseres med noen av følgende faresetninger i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008: 

— Farer i gruppe 1: Stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonstoksiske (CMR) i 

kategori 1A eller 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df. 
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— Farer i gruppe 2: CMR, kategori 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; giftighet i vann, kategori 1: H400, 

H410; akutt giftighet, kategori 1 og 2: H300, H310, H330; aspirasjonsgiftighet, kategori 1: H304; giftvirkning på bestemte 

organer (STOT), kategori 1: H370, H372, hudsensibiliserende stoff, kategori 1(*): H317. 

— Farer i gruppe 3: Giftighet i vann, kategori 2, 3 og 4: H411, H412, H413; akutt giftighet, kategori 3: H301, H311, H331; 

STOT, kategori 2: H371, H373. 

Bruken av stoffer eller stoffblandinger som blir kjemisk modifisert under papirproduksjonsprosessen (f.eks. uorganiske flokkule-

ringsmidler, tverrbindingsmidler, uorganiske oksiderings- og reduksjonsmidler) slik at alle relevante fareklasser som gir opphav til 

begrensninger under CLP, ikke lenger gjelder, skal være unntatt fra ovenstående krav. 

Tabell 3 

Unntak fra begrensninger for CLP-farer og gjeldende vilkår 

Type stoff/stoffblanding Anvendelse 
Unntatt(e) 

fareklasse(r) 
Vilkår for unntak 

Fargestoffer og pigmenter Brukes i våtparti eller til over-

flatebelegg ved produksjon av 

farget papir. 

H411, H412, 

H413 

Kjemikalieleverandøren skal framlegge en 

erklæring om at en fikseringsgrad på 98 % 

kan oppnås på papiret, og gi anvisning om 

hvordan dette kan sikres. 

Papirprodusenten skal framlegge en 

erklæring om at alle relevante anvisninger 

er overholdt. 

Polyamidamin-epiklorhydrin-

baserte fuktbestandighetsmidler 

Brukes som retensjonsmiddel til  

å forbedre produktets brukbarhet 

eller gi produktet fuktbe-

standighet. 

H411, H412, 

H413 

Den samlede mengden restmonomerer i 

epiklorhydrin (ECH, CAS-nr. 106-89-8) og 

nedbrytingsproduktene 1,3-diklor-2-pro-

panol (DCP, CAS-nr. 96-23-1) og 3-mono-

klor-1,2-propandiol (MCPD, CAS-nr. 96-

24-2) skal ikke overstige 0,35 vektprosent 

av preparatets innhold av faste aktive 

stoffer. 

Glyoksal (returfiber) Urenhet i returfiber. H341, H317 Bare tillatt i konsentrasjoner på over  

0,10 vektprosent dersom det skyldes 

forurensende stoffer fra gjenvunne 

materialer brukt i papirproduksjonen. I slike 

tilfeller skal det dokumenteres at grensen 

definert i kriterium 6c) er overholdt. 

Polyamidamin-epiklorhydrin-

baserte kjemiske hjelpestoffer 

for Yankee-sylinderen 

Brukes som hjelpemiddel for 

krepping. 

H411, H412, 

H413 

Den samlede mengden restmonomerer i 

epiklorhydrin (ECH, CAS-nr. 106-89-8) og 

nedbrytingsproduktene 1,3-diklor-2-pro-

panol (DCP, CAS-nr. 96-23-1) og 3-mono-

klor-1,2-propandiol (MCPD, CAS-nr. 96-

24-2) skal ikke overstige 0,05 vektprosent 

av preparatets innhold av faste aktive 

stoffer. 

Kationiske polymerer (herunder 

polyetyleniminer, polyamider 

og polyaminer) 

Ulike anvendelser er mulig, bl.a. 

som retensjonsmiddel og middel 

for å øke den våte papirbanens 

bestandighet, fasthet i tørr 

tilstand og fuktbestandighet. 

H411, H412, 

H413 

Papirprodusenten skal framlegge en 

erklæring om at alle relevante anvisninger 

for sikker håndtering og dosering som er 

angitt i sikkerhetsdatabladet, er overholdt. 

  

(*) H317-begrensninger skal gjelde bare for kommersielle fargestoffpreparater, midler til etterbehandling av overflaten og 
beleggmaterialer som anvendes på papir. 
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en liste over alle relevante kjemikalier som er brukt, sammen med relevante 

sikkerhetsdatablader eller leverandørerklæringer. 

Alle kjemikalier som inneholder stoffer eller stoffblandinger med begrenset CLP-klassifisering, skal markeres. Den omtrentlige 

doseringen for kjemikaliet samt konsentrasjonen av det begrensede stoffet eller den begrensede stoffblandingen i det aktuelle 

kjemikaliet (som angitt i sikkerhetsdatabladet eller erklæringen fra leverandøren) og en antatt retensjonsfaktor på 100 % skal 

benyttes til å anslå mengden av det begrensede stoffet eller den begrensede stoffblandingen som blir værende igjen i sluttproduktet. 

Begrunnelser for eventuelle avvik fra en retensjonsfaktor på 100 % eller for kjemisk modifisering av et farlig stoff eller en 

farlig stoffblanding som er underlagt begrensninger, skal framlegges skriftlig for vedkommende organ. 

Dersom stoffer eller stoffblandinger som er underlagt begrensninger, overstiger 0,10 vektprosent av det ferdige papirproduktet, 

men omfattes av et unntak, skal det framlegges dokumentasjon på samsvar med de relevante vilkårene for unntaket. 

Kriterium 4c) Klor 

Merk: Dette kravet gjelder for produsenter av papirmasse og papir. Selv om det også gjelder for bleking av returfiber, godtas 

det at fibrene kan ha blitt bleket med klorgass i den forrige livssyklusen. 

Klorgass skal ikke brukes som blekemiddel. Dette kravet gjelder ikke for klorgass som brukes i forbindelse med produksjon og 

bruk av klordioksid. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at klorgass ikke er brukt som blekemiddel i papirproduk-

sjonsprosessen, sammen med erklæringer fra alle berørte leverandører av papirmasse. 

Kriterium 4d) Alkylfenoletoksylater (APEO) 

Merk: Dette kravet gjelder for produsenter av papirmasse og papir. 

Alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater skal ikke tilsettes i kjemiske rengjøringsmidler, kjemikalier til fjerning av 

trykksverte, antiskummidler eller dispergeringsmidler. Alkylfenolderivater defineres som stoffer som produserer alkylfenoler 

ved nedbryting. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en eller flere erklæringer fra kjemikalieleverandøren(e) om at disse produktene 

ikke er tilsatt alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater. 

Kriterium 4e) Overflateaktive stoffer til fjerning av trykksverte 

Merk: Dette kravet gjelder for produsenter av avsvertet papirmasse. 

Alle overflateaktive stoffer som brukes til å fjerne trykksverte, skal vise god biologisk nedbrytbarhet eller fullstendig og 

iboende biologisk nedbrytbarhet (se prøvingsmetoder og terskelverdier nedenfor). Det eneste unntaket fra dette kravet skal være 

bruk av overflateaktive stoffer basert på silisiumderivater, forutsatt at papirslam fra fjerning av trykksverte forbrennes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med relevante sikkerhets-

datablader eller prøvingsrapporter for hvert enkelt overflateaktivt stoff. Disse skal inneholde opplysninger om prøvingsmetode, 

terskelverdi og konklusjon på grunnlag av følgende prøvingsmetoder og terskelverdier: 

— For god biologisk nedbrytbarhet: OECD 301 A-F (eller tilsvarende ISO-standarder), med en nedbrytingsprosent (herunder 

absorpsjon) i løpet av 28 dager på minst 70 % for 301 A og E, og minst 60 % for 301 B, C, D og F. 

— For fullstendig og iboende biologisk nedbrytbarhet: OECD 302 A-C (eller tilsvarende ISO-standarder), med en 

nedbrytingsprosent (herunder adsorpsjon) i løpet av 28 dager på minst 70 % for 302 A og B, og minst 60 % for 302 C. 

I tilfeller der silisiumbaserte overflateaktive stoffer brukes, skal søkeren framlegge et sikkerhetsdatablad for de anvendte 

kjemikaliene og en erklæring om at papirslam fra fjerning av trykksverte forbrennes, herunder nærmere opplysninger om 

forbrenningsanlegget eller -anleggene som slammet skal sendes til. 

Kriterium 4f) Begrensninger for biocidprodukter for bekjempelse av slimdannelse 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter. 

De aktive stoffene i biocidprodukter som brukes til å bekjempe slimdannende organismer i vannsirkuleringssystemer som 

inneholder fibrer, skal være godkjent for dette formålet eller være i ferd med å bli undersøkt i påvente av en beslutning om 

godkjenning i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012, og skal ikke kunne være bioakkumulerende.  
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Ved anvendelsen av dette kriteriet skal potensialet for bioakkumulering kjennetegnes ved en log Kow-verdi (fordelings-

koeffisient oktanol/vann) på ≤ 3,0 eller en bioakkumuleringsfaktor fastsatt ved forsøk på ≤ 100. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med relevant 

sikkerhetsdatablad eller prøvingsrapport for produktet. Dette dokumentet skal inneholde opplysninger om prøvingsmetode, 

terskelverdi og konklusjon på grunnlag av følgende prøvingsmetoder: OECD 107, 117 eller 305 A-E. 

Kriterium 4g) Begrensninger for azofargestoffer 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter. 

Azofargestoffer, som gjennom reduktiv spalting av en eller flere azogrupper kan avgi et eller flere av de aromatiske aminene 

oppført i direktiv 2002/61/EF eller i tillegg 8 til vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ikke brukes i produksjonen 

av EU-miljømerket mykpapir. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren(e) av alle fargestoffer som er brukt i 

produksjonsprosessen for EU-miljømerket mykpapir og EU-miljømerkede mykpapirprodukter, om at dette kriteriet er 

oppfylt. Erklæringen fra leverandøren av fargestoffet skal underbygges av prøvingsrapporter i samsvar med relevante metoder 

beskrevet i tillegg 10 til vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 eller tilsvarende metoder. 

Kriterium 4h) Metallbaserte pigmenter og fargestoffer 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter eller dersom det er relevant, for konverteringen av mykpapir. Se definisjonen 

av metallbaserte pigmenter og fargestoffer i innledningen til dette vedlegget. 

Fargestoffer eller pigmenter basert på aluminium(**), sølv, arsen, barium, kadmium, kobolt, krom, kvikksølv, mangan, nikkel, 

bly, selen, antimon, tinn eller sink skal ikke brukes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren(e) av alle fargestoffer som er brukt i produksjons-

prosessen for EU-miljømerkede mykpapirprodukter, om at dette kriteriet er oppfylt. Erklæringen(e) fra leverandøren(e) skal 

underbygges av sikkerhetsdatablader eller annen relevant dokumentasjon. 

Kriterium 4i) Ioniske urenheter i fargestoffer 

Merk: Dette kravet gjelder for papirprodusenter eller dersom det er relevant, for konverteringen av mykpapir. 

Konsentrasjonen av ioniske urenheter i fargestoffer som blir brukt, skal ikke overstige følgende verdier: sølv 100 ppm, arsen 

50 ppm, barium 100 ppm, kadmium 20 ppm, kobolt 500 ppm, krom 100 ppm, kvikksølv 4 ppm, nikkel 200 ppm, bly 100 ppm, 

selen 20 ppm, antimon 50 ppm, tinn 250 ppm, sink 1 500 ppm. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren(e) av alle fargestoffer som er brukt i produksjons-

prosessen for EU-miljømerket mykpapir, om at dette kriteriet er oppfylt. Erklæringen(e) fra leverandøren(e) skal underbygges 

av sikkerhetsdatablader eller annen relevant dokumentasjon. 

Kriterium 4j) Lotion 

Lotionsammensetninger som brukes ved konvertering av EU-miljømerkede mykpapirprodukter, skal ikke tilsettes stoffer som 

er klassifisert som H317, H334, CMR, eller som er oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig 

bekymring. Videre skal lotionsammensetninger ikke tilsettes parabener, triklosan, formaldehyd, stoffer som avgir formaldehyd, 

eller metylisotiazolinon. 

Videre skal lotionsammensetninger ikke doseres slik at et enkelt stoff med begrenset CLP-klassifisering som oppført i kriterium 

4b), finnes i mengder som overstiger 0,010 vektprosent av det ferdige mykpapirproduktet. Summen av stoffer med en særlig 

begrenset CLP-klassifisering skal ikke overstige 0,070 vektprosent av mykpapirproduktet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en liste over alle relevante lotionsammensetninger som brukes i produksjonen 

av EU-miljømerkede mykpapirprodukter, sammen med samsvarserklæringer fra de respektive leverandørene av disse lotion-

sammensetningene, relevante sikkerhetsdatablader og, for å dokumentere samsvar med grenseverdiene i sluttproduktet, 

beregninger basert på dosering som søkeren har benyttet, som gir et anslag over konsentrasjonen av begrensede CLP-stoffer i 

sammensetningen som blir værende igjen i det ferdige EU-miljømerkede mykpapirproduktet. 

 ___________  

(**) Begrensningen for aluminium gjelder ikke for aluminiumsilikat.  
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Kriterium 5 — Avfallshåndtering 

Alle anlegg for produksjon av papirmasse og papir, herunder anlegg for produksjon av konvertert mykpapir, skal ha et system 

for håndtering av avfall fra produksjonsprosessen og en plan for avfallshåndtering og reduksjon av avfall som beskriver 

produksjonsprosessen og inneholder opplysninger om følgende aspekter: 

1) Innførte prosedyrer for avfallsforebygging. 

2) Innførte prosedyrer for sortering, ombruk og gjenvinning av avfall. 

3) Innførte prosedyrer for sikker håndtering av farlig avfall. 

 4) Mål og delmål for kontinuerlig forbedring i forbindelse med reduksjon av avfallsproduksjon og økt ombruks- og gjenvinnings-

grad. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en plan for reduksjon av avfall og avfallshåndtering for hvert av de aktuelle 

anleggene og en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

Søkere som er registrert i fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) og/eller sertifisert i samsvar med 

ISO 14001, skal anses for å ha oppfylt dette kriteriet dersom 

1) det er dokumentert i EMAS-miljøredegjørelsen for produksjonsstedet at avfallshåndtering er inkludert, eller 

2) det er tilstrekkelig redegjort for at avfallshåndtering er inkludert i ISO 14001-sertifiseringen for produksjonsstedet. 

Kriterium 6 – Krav til sluttproduktet 

Kriterium 6a) Fargestoffer og optiske hvitgjøringsmidler 

For farget mykpapir skal god fargebestandighet (nivå 4 eller høyere) dokumenteres etter den forenklede framgangsmåten 

definert i EN 646. 

For mykpapir som er behandlet med optiske hvitgjøringsmidler, skal god fargebestandighet (nivå 4 eller høyere) dokumenteres 

etter den forenklede framgangsmåten definert i EN 648. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller kjemikalieleverandøren(e) skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, 

underbygd av relevante prøvingsrapporter i samsvar med standarden EN 646 og/eller EN 648, alt etter hva som er relevant. 

I motsatt fall skal søkeren framlegge en erklæring om at det ikke er brukt fargestoffer eller optiske hvitgjøringsmidler. 

Kriterium 6b) Slimmidler og antimikrobielle stoffer 

Prøver av det ferdige mykpapirproduktet skal ikke medføre veksthemming for mikroorganismer i samsvar med EN 1104. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av relevante prøvings-

rapporter i samsvar med EN 1104. 

Kriterium 6c) Produktsikkerhet 

Ferdige mykpapirprodukter som inneholder returfiber, skal ikke inneholde noen av følgende farlige stoffer i en konsentrasjon 

som overstiger de fastsatte grenseverdiene, målt i samsvar med de angitte prøvingsstandardene: 

— Formaldehyd: 1 mg/dm2 i samsvar med EN 1541 (ekstraksjon med kaldt vann). 

— Glyoksal: 1,5 mg/dm2 i samsvar med DIN 54603. 

— Pentaklorfenol (PCP): 2 mg/kg i samsvar med EN ISO 15320 (ekstraksjon med kaldt vann). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av relevante prøvings-

rapporter i samsvar med de respektive standardene. 

Kriterium 6d) Bruksegnethet 

Det EU-miljømerkede mykpapirproduktet skal oppfylle alle krav i den staten der produktet bringes i omsetning. 

For strukturert mykpapir skal absorpsjonsevnen til hvert enkelt ark mykpapir før konvertering være lik eller høyere enn 10,0 g 

vann / g mykpapir. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at kriteriet er oppfylt, underbygd av relevant dokumentasjon. 

Produsentene skal garantere produktenes bruksegnethet og framlegge dokumentasjon som viser at produktkvaliteten er i 

samsvar med EN ISO/IEC 17050. Standarden inneholder generelle kriterier for leverandørenes samsvarserklæring med 

normative dokumenter. 
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For strukturert mykpapir skal søkeren framlegge en erklæring om at kravet er oppfylt, underbygd av en relevant prøvings-

rapport i samsvar med EN ISO 12625-8:2010. 

Kriterium 7 — Opplysninger på EU-miljømerket 

Søkeren skal følge veiledningen om riktig bruk av logoen for EU-miljømerket som er angitt i retningslinjene for logoen for EU-

miljømerket: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Dersom det valgfrie merket med tekstfelt brukes, skal det inneholde følgende tre utsagn: 

— Lave utslipp til luft og vann under produksjon. 

— Lavt energiforbruk under produksjon. 

— xx % bærekraftig fiber / xx % returfiber (alt etter hva som er relevant). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd av et bilde av produkt-

emballasjen som tydelig viser merket, registrerings-/lisensnummeret og, dersom det er relevant, erklæringene som kan vises 

sammen med merket. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/226 

av 6. februar 2019 

om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med  

1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av 

forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel 

med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 18a nr. 3 bokstav b), 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2003/87/EF, endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF(2), innføres luftfartsvirksomhet i 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Unionen («EU ETS»). 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009(3) ble det opprettet en liste over luftfartøyoperatører som fra og med 

1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. 

3) Målet med listen er å redusere den administrative byrden for luftfartøyoperatører ved å opplyse om hvilken medlemsstat 

som forvalter en bestemt luftfartøyoperatør. 

4) Inkludering i EU ETS forutsetter at luftfartøyoperatøren utfører en luftfartsvirksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, og forutsetter ikke oppføring på listen over luftfartøyoperatører fastsatt av Kommisjonen på grunnlag av 

artikkel 18a nr. 3 i nevnte direktiv. 

5) Endringer av listen over luftfartøyoperatører bygger på de nyeste opplysningene fra Eurocontrol. 

6) Forordning (EF) nr. 748/2009 bør derfor endres. 

7) Denne forordning bør tre i kraft så snart som mulig med henblikk på å overholde fristen for den årlige ajourføringen av 

listen over luftfartøyoperatører fastsatt i artikkel 18a nr. 3 bokstav b) i direktiv 2003/87/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 12.2.2019, s. 100, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 177/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 275 av 25.10. 2003, s. 32. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet 

omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009 av 5. august 2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført 

en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør 

(EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1). 

2020/EØS/7/63 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 6. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 41 av 12.2.2019, 41 s. 102–202.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/401 

av 19. desember 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 om opprettelse av et EU-register(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 19 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Registersystemet skal sikre korrekt bokføring av transaksjoner i henhold til ordningen for handel med utslippskvoter i 

EU («EU ETS») innført ved direktiv 2003/87/EF, Kyoto-protokollen og vedtak nr. 406/2009/EF. 

2) Ved behov og så lenge det er nødvendig for å verne den miljømessige integriteten til EU ETS, kan luftfartøyoperatører og 

andre operatører innenfor EU ETS ikke bruke kvoter som er utstedt av en medlemsstat som har underrettet Det europeiske 

råd om at den har til hensikt å melde seg ut av Unionen i henhold til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union 

(«TEU»). I lys av forhandlingene i henhold til artikkel 50 i TEU og artikkel 12 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2003/87/EF bør 

Kommisjonen regelmessig vurdere om en medlemsstats bruk av kvoter der forpliktelsene er falt bort for luftfartøy-

operatører og andre operatører, er tillatt, særlig i situasjoner der unionsretten ennå ikke har opphørt å gjelde i denne 

medlemsstaten, eller der det er tilstrekkelig sikret at innleveringen av kvoter finner sted på en rettslig bindende måte før 

traktatene opphøre å gjelde. 

3) Utkastet til avtale om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det 

europeiske atomenergifellesskap («utmeldingsavtalen»), avtalt på forhandlernivå 14. november 2018, fastsetter en over-

gangsperiode og sikrer at operatører i Det forente kongerike oppfyller sine forpliktelser fastsatt i direktiv 2003/87/EF 

med hensyn til sine utslipp i 2019 og 2020. Dersom utmeldingsavtalen trer i kraft, er det ikke lenger nødvendig å 

begrense bruken av kvoter som er utstedt av en slik medlemsstat i disse årene. 

4) Det bør derfor ikke foretas noen merking av kvoter fra dagen etter den dagen begge partene i utmeldingsavtalen har 

deponert sine ratifikasjonsdokumenter hos generalsekretæren for Rådet. 

5) Det bør treffes hensiktsmessige tekniske tiltak for å sikre at denne forordning får ønsket virkning på det tidspunktet den 

får anvendelse. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 14.3.2019, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

2020/EØS/7/64 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 41 nr. 4 i forordning (EU) nr. 389/2013 tilføyes følgende ledd: 

«Fra dagen etter den dagen begge ratifikasjonsdokumentene i forbindelse med utmeldingsavtalen er blitt deponert, skal 

kvoter utstedt for 2019 og 2020 ikke merkes med en landkode dersom overholdelse av direktiv 2003/87/EF for utslipp som 

skjer i løpet av disse årene, kreves i henhold til en avtale som fastsetter vilkår for en slik medlemsstats utmelding av Den 

europeiske union.» 

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 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/505 

av 19. desember 2018 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 med hensyn til 

nivåene for geografisk fordeling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 av 12. januar 2005 om fellesskapsstatistikk over 

betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike underretningen om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold 

til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union. Traktatene vil opphøre å gjelde for Det forente kongerike fra det 

tidspunktet avtalen om utmelding trer i kraft, eller, dersom en slik avtale ikke foreligger, to år etter underretningen, dvs. 

fra 30. mars 2019, med mindre Det europeiske råd etter avtale med Det forente kongerike ved enstemmighet beslutter å 

forlenge fristen. 

2) I forordning (EF) nr. 184/2005 ble det fastsatt en felles ramme for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikker 

over betalingsbalanse, internasjonal tjenestehandel og direkteinvestering i/fra utlandet. 

3) Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen (Eurostat) data om betalingsbalanse, internasjonal tjenestehandel og 

direkteinvestering i/fra utlandet som angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 184/2005. I forordningen defineres blant 

annet nivåene for geografisk fordeling som kreves for data som medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen 

(Eurostat). 

4) Tabell 6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 184/2005 inneholder implisitte henvisninger til Det forente kongerike i 

motpartsområdet «EU-medlemsstater utenfor euroområdet» under den geografiske fordelingen GEO 4. Medlemsstatene 

er pålagt å sende inn data for dette motpartsområdet til Kommisjonen (Eurostat) med individuell fordeling etter stat. 

5) Det forente kongerikes utmelding fra Unionen vil innebære at det blir en tredjestat og dermed ikke lenger vil være del av 

motpartsområdet «EU-medlemsstater utenfor euroområdet» under GEO 4. Medlemsstatene vil derfor ikke lenger være 

rettslig forpliktet til å framlegge data for det motpartsområdet med hensyn til Det forente kongerike. 

6) GEO 4 fastsetter den geografiske fordelingen som kreves for visse poster med kvartalsstatistikk over betalingsbalanse 

og internasjonale investeringsposisjoner samt for fordelingen etter virksomhet av årlige direkteinvesteringsposisjoner og 

årlige direkteinvesteringstransaksjoner og inntekter. 

7) Europeisk statistikk over betalingsbalanse, internasjonale investeringsposisjoner og direkteinvesteringer i/fra utlandet er 

av avgjørende betydning for en velfundert økonomisk politikk og nøyaktige økonomiske prognoser. Den er svært viktig 

for de ansvarlige for den offentlige politikken i Unionen, for forskningen og for Unionens borgere. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 85 av 27.3.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 23. 

2020/EØS/7/65 
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8) Med tanke på den omfattende handelen og de sterke økonomiske båndene mellom Unionen og Det forente kongerike er 

det viktig å sikre kontinuiteten i medlemsstatenes framlegging av data med Det forente kongerike som motpartsstat etter 

utmeldingen fra Unionen. 

9) Tabell 6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 184/2005 inneholder også eksplisitte henvisninger til Det forente kongerike i 

de geografiske fordelingene GEO 5 og GEO 6, der Det forente kongerike er oppført som en separat motpartsstat under 

den geografiske gruppen «Europa» sammen med alle andre medlemsstater i Unionen. 

10) Gruppen «Europa» i GEO 5 og GEO 6 består av alle EU-medlemsstater, medlemsstatene i Det europeiske frihandels-

forbund (EFTA) og andre europeiske stater. Gruppen «Andre europeiske stater» består av alle europeiske stater som verken 

er EU-medlemsstater eller EFTA-medlemsstater, oppført i alfabetisk rekkefølge på engelsk. 

11) Ettersom Det forente kongerike blir en tredjestat, må dets plassering i GEO 5 og GEO 6 endres tilsvarende. 

12) Tabell 6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 184/2005 bør derfor endres for å føre opp Det forente kongerike som en 

separat motpartsstat i den geografiske fordelingen GEO 4 og endre dets plassering i de geografiske fordelingene GEO 5 

og GEO 6. En slik oppdatering verken påvirker rapporteringsbyrden eller endrer den gjeldende underliggende 

begrepsrammen. 

13) Av hensyn til granskingsperioden på tre måneder som gjelder for denne delegerte rettsakten, og behovet for å ha en 

oppdatert tabell 6 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 184/2005 klar til anvendelse når Det forente kongerike opphører å 

være del av motpartsområdet «EU-medlemsstater utenfor euroområdet», noe som kan skje allerede 30. mars 2019, er det 

avgjørende at denne forordning trer i kraft så snart som mulig. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 184/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra dagen etter at Det forente kongerike opphører å være medlemsstat i Unionen. 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 184/2005 skal tabell 6, «Geografisk fordeling: nivåer», lyde: 

«Geografisk fordeling: nivåer 

GEO 1 GEO 2 GEO 3 

UTLANDET UTLANDET UTLANDET 

 Innenfor euroområdet INNENFOR EU 

 Utenfor euroområdet UTENFOR EU 

  Innenfor euroområdet 

  Utenfor euroområdet 

 

GEO 4 GEO 5 GEO 6 

UTLANDET UTLANDET UTLANDET 

 EUROPA EUROPA 

EU-medlemsstater utenfor 

euroområdet(1) 

Belgia Belgia 

 Bulgaria Bulgaria 

 Den tsjekkiske republikk Den tsjekkiske republikk 

 Danmark Danmark 

 Tyskland Tyskland 

 Estland Estland 

 Irland Irland 

 Hellas Hellas 

 Spania Spania 

 Frankrike Frankrike 

 Kroatia Kroatia 

 Italia Italia 

 Kypros Kypros 

 Latvia Latvia 

 Litauen Litauen 

 Luxembourg Luxembourg 

 Ungarn Ungarn 

 Malta Malta 

 Nederland Nederland 

 Østerrike Østerrike 

 Polen Polen 

 Portugal Portugal 

 Romania Romania 

 Slovenia Slovenia 

 Slovakia Slovakia 

 Finland Finland 

 Sverige Sverige 



Nr. 7/552 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

GEO 4 GEO 5 GEO 6 

 Island Island 

 Liechtenstein Liechtenstein 

 Norge Norge 

Sveits Sveits Sveits 

 ANDRE EUROPEISKE STATER ANDRE EUROPEISKE STATER 

  Albania 

  Andorra 

  Hviterussland 

  Bosnia-Hercegovina 

  Færøyene 

  Gibraltar 

  Guernsey 

  Den Hellige stol (Vatikanstaten) 

  Man 

  Jersey 

  Den tidligere jugoslaviske republikken 

Makedonia 

  Moldova 

  Montenegro 

Russland Russland Russland 

  Serbia 

  San Marino 

 Tyrkia Tyrkia 

  Ukraina 

Det forente kongerike Det forente kongerike Det forente kongerike 

 AFRIKA AFRIKA 

 NORD-AFRIKA NORD-AFRIKA 

  Algerie 

 Egypt Egypt 

  Libya 

 Marokko Marokko 

  Tunisia 

 ANDRE AFRIKANSKE STATER ANDRE AFRIKANSKE STATER 

  Angola 

  Benin 

  Botswana 

  Det britiske territorium i Indiahavet 

  Burkina Faso 

  Burundi 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

  Kamerun 

  Kapp Verde 

  Den sentralafrikanske republikk 

  Tsjad 

  Komorene 

  Kongo 

  Elfenbenskysten 

  Den demokratiske republikk Kongo 

  Djibouti 

  Ekvatorial-Guinea 

  Eritrea 

  Etiopia 

  Gabon 

  Gambia 

  Ghana 

  Guinea 

  Guinea-Bissau 

  Kenya 

  Lesotho 

  Liberia 

  Madagaskar 

  Malawi 

  Mali 

  Mauritania 

  Mauritius 

  Mosambik 

  Namibia 

  Niger 

 Nigeria Nigeria 

 Sør-Afrika Sør-Afrika 

  Rwanda 

  St. Helena, Ascension og Tristan de 

Cunha 

  São Tomé og Príncipe 

  Senegal 

  Seychellene 

  Sierra Leone 

  Somalia 

  Sudan 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

  Sør-Sudan 

  Swaziland 

  Tanzania 

  Togo 

  Uganda 

  Zambia 

  Zimbabwe 

 AMERIKA AMERIKA 

 STATER I NORD-AMERIKA STATER I NORD-AMERIKA 

Canada Canada Canada 

  Grønland 

De forente stater De forente stater De forente stater 

 STATER I MELLOM-AMERIKA STATER I MELLOM-AMERIKA 

  Anguilla 

  Antigua og Barbuda 

  Aruba 

  Bahamas 

  Barbados 

  Belize 

  Bermuda 

  Bonaire, Sint Eustatius og Saba 

  De britiske Jomfruøyene 

  Caymanøyene 

  Costa Rica 

  Cuba 

  Curaçao 

  Dominica 

  Den dominikanske republikk 

  El Salvador 

  Grenada 

  Guatemala 

  Haiti 

  Honduras 

  Jamaica 

 Mexico Mexico 

  Montserrat 

  Nicaragua 

  Panama 

  Saint Kitts og Nevis 

  Saint Lucia 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

  Saint Maarten 

  Saint Vincent og Grenadinene 

  Trinidad og Tobago 

  Turks- og Caicosøyene 

  De amerikanske Jomfruøyene 

 STATER I SØR-AMERIKA STATER I SØR-AMERIKA 

 Argentina Argentina 

  Bolivia 

Brasil Brasil Brasil 

 Chile Chile 

  Colombia 

  Ecuador 

  Falklandsøyene 

  Guyana 

  Paraguay 

  Peru 

  Surinam 

 Uruguay Uruguay 

 Venezuela Venezuela 

 ASIA ASIA 

 STATER I DET NÆRE ØSTEN OG 

MIDTØSTEN 

STATER I DET NÆRE ØSTEN OG 

MIDTØSTEN 

 STATER VED DEN ARABISKE GOLF STATER VED DEN ARABISKE GOLF 

  Bahrain 

  Irak 

  Kuwait 

  Oman 

  Qatar 

  Saudi-Arabia 

  De forente arabiske emirater 

  Jemen 

 ANDRE STATER I DET NÆRE ØSTEN OG 

MIDTØSTEN 

ANDRE STATER I DET NÆRE ØSTEN OG 

MIDTØSTEN 

  Armenia 

  Aserbajdsjan 

  Georgia 

  Israel 

  Jordan 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

  Libanon 

  Det palestinske området 

  Syria 

 ANDRE STATER I ASIA ANDRE STATER I ASIA 

  Afghanistan 

  Bangladesh 

  Bhutan 

  Brunei Darussalam 

  Burma/Myanmar 

  Kambodsja 

Kina Kina Kina 

Hongkong Hongkong Hongkong 

India India India 

 Indonesia Indonesia 

  Iran 

Japan Japan Japan 

  Kasakhstan 

  Kirgisistan 

  Laos 

  Macao 

 Malaysia Malaysia 

  Maldivene 

  Mongolia 

  Nepal 

  Nord-Korea 

  Pakistan 

 Filippinene Filippinene 

 Singapore Singapore 

 Sør-Korea Sør-Korea 

  Sri Lanka 

 Taiwan Taiwan 

  Tadsjikistan 

 Thailand Thailand 

  Øst-Timor 

  Turkmenistan 

  Usbekistan 

  Vietnam 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

 OSEANIA OG POLAROMRÅDENE OSEANIA OG POLAROMRÅDENE 

  Amerikansk Samoa 

  Guam 

  USAs ytre småøyer 

 Australia Australia 

  Kokosøyene (Keelingøyene) 

  Christmasøya 

  Heardøya og McDonaldøyene 

  Norfolkøya 

  Fiji 

  Fransk Polynesia 

  Kiribati 

  Marshalløyene 

  Mikronesiaføderasjonen 

  Nauru 

  Ny-Caledonia 

 New Zealand New Zealand 

  Cookøyene 

  Niue 

  Tokelau 

  Nord-Marianene 

  Palau 

  Papua Ny-Guinea 

  Pitcairn 

  Antarktis 

  Bouvetøya 

  Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene 

  De franske territorier sør i Indiahavet og i 

Antarktis 

  Salomonøyene 

  Tonga 

  Tuvalu 

  Vanuatu 

  Samoa 

  Wallis- og Futunaøyene 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

INNENFOR EU INNENFOR EU INNENFOR EU 

UTENFOR EU UTENFOR EU UTENFOR EU 

Innenfor euroområdet Innenfor euroområdet Innenfor euroområdet 

Utenfor euroområdet Utenfor euroområdet Utenfor euroområdet 

EUs institusjoner (unntatt ESB) EUs institusjoner (unntatt ESB) EUs institusjoner (unntatt ESB) 

Den europeiske investeringsbank Den europeiske investeringsbank Den europeiske investeringsbank 

 Den europeiske sentralbank (ESB) Den europeiske sentralbank (ESB) 

 INNENFOR EU – IKKE FORDELT INNENFOR EU – IKKE FORDELT 

 UTENFOR EU – IKKE FORDELT UTENFOR EU – IKKE FORDELT 

Finanssentre offshore Finanssentre offshore Finanssentre offshore 

Internasjonale organisasjoner (unntatt 

EU-institusjoner) 

Internasjonale organisasjoner (unntatt 

EU-institusjoner) 

Internasjonale organisasjoner (unntatt EU-

institusjoner) 

Det internasjonale valutafond (IMF) Det internasjonale valutafond (IMF) Det internasjonale valutafond (IMF) 

(1) EU-medlemsstater utenfor euroområdet: individuell fordeling etter stat.» 

 



30.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 7/559 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1595 

av 23. oktober 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 23 fra 

Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 7. juni 2017 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) tolkning nr. 23: «Usikkerhet omkring 

behandling av inntektsskatt» fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC 23). IFRIC 23 angir 

hvordan usikkerhet skal gjenspeiles ved regnskapsføring av inntektsskatt. 

3) Som følge av vedtakelsen av IFRIC 23 må internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 endres for å 

sikre samsvar mellom de internasjonale regnskapsstandardene. 

4) Samrådet med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at IFRIC 23 oppfyller kriteriene for 

vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 

a) Tolkning nr. 23 «Usikkerhet omkring behandling av inntektsskatt» fra Den internasjonale komité for finansiell rapportering 

(IFRIC 23) innsettes som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

b) Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 endres i samsvar med IFRIC 23, som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2019 

eller senere. 

Artikkel 3 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 265 av 24.10.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2020/EØS/7/66 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

IFRIC 23 

USIKKERHET OMKRING BEHANDLING AV INNTEKTSSKATT 

IFRIC 23 

USIKKERHET OMKRING BEHANDLING AV INNTEKTSSKATT 

REFERANSER 

— IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» 

— IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» 

— IAS 10: «Hendelser etter rapporteringsperioden» 

— IAS 12: «Inntektsskatt» 

BAKGRUNN 

1. IAS 12: «Inntektsskatt» angir kravene til eiendeler og forpliktelser ved periodeskatt og utsatt skatt. Et foretak anvender 

kravene i IAS 12 på grunnlag av gjeldende skattelovgivning. 

2. Det kan være uklart hvordan skattelovgivningen får anvendelse på en bestemt transaksjon eller omstendighet. Det er ikke 

sikkert at det er kjent om en bestemt skattemessig behandling kan godtas i henhold til skattelovgivningen, før den relevante 

skattemyndigheten eller en domstol treffer en framtidig beslutning. Følgelig kan en tvist eller skattemyndighetens 

undersøkelse av en bestemt skattemessig behandling påvirke et foretaks regnskap for en eiendel eller forpliktelse ved 

periodeskatt eller utsatt skatt. 

3. I denne tolkningen 

a) viser «skattemessig behandling» til behandlingen som et foretak anvender eller planlegger å anvende ved sin 

innberetning av inntektsskatt, 

b) viser «skattemyndighet» til det eller de organene som beslutter hvorvidt skattemessig behandling kan godtas i henhold 

til skattelovgivningen. Dette kan også være en domstol, 

c) er en «usikker skattemessig behandling» en skattemessig behandling der det hersker usikkerhet om hvorvidt den relevante 

skattemyndigheten vil godta den skattemessige behandlingen i henhold til skattelovgivningen. For eksempel er et foretaks 

beslutning om ikke å innberette inntektsskatt i en skattejurisdiksjon, eller om ikke å ta med en bestemt inntekt som 

skattepliktig inntekt, en usikker skattemessig behandling dersom det er usikkert om dette kan godtas i henhold til 

skattelovgivningen. 

VIRKEOMRÅDE 

4. Denne tolkningen tydeliggjør hvordan innregnings- og målingskravene i IAS 12 skal anvendes når det er usikkerhet omkring 

behandling av inntektsskatt. I dette tilfellet skal et foretak innregne og måle sin eiendel eller forpliktelse ved periodeskatt eller 

utsatt skatt ved å anvende kravene i IAS 12 på grunnlag av skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd), skattegrunnlag, 

uutnyttede skattemessige underskudd, uutnyttede skattefradrag og skattesatser bestemt ved anvendelse av denne tolkning. 

PROBLEMSTILLINGER 

5. Når det foreligger usikkerhet omkring skattemessig behandling, omhandler denne tolkning 

a) hvorvidt et foretak vurderer usikker skattemessig behandling separat, 

b) et foretaks antakelser om skattemyndighetenes undersøkelse av skattemessig behandling, 

c) hvordan et foretak fastsetter skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd), skattegrunnlag, uutnyttede skattemessige 

underskudd, uutnyttede skattefradrag og skattesatser, og 

d) hvordan et foretak vurderer endringer i fakta og omstendigheter.  
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KONSENSUS 

Hvorvidt et foretak vurderer usikker skattemessig behandling separat 

6. Et foretak skal avgjøre hvorvidt det skal vurdere hver usikre skattemessige behandling separat eller sammen med en eller 

flere andre usikre skattemessige behandlinger, ut fra hvilken metode som best forutser utfallet av usikkerheten. Når et 

foretak avgjør hvilken metode som best forutser utfallet av usikkerheten, kan det for eksempel overveie a) hvordan det 

utarbeider sin innberetning av inntektsskatt og støtter den skattemessige behandlingen, eller b) hvordan foretaket forventer 

at skattemyndigheten foretar sin undersøkelse og løser problemer som måtte oppstå i forbindelse med denne 

undersøkelsen. 

7. Dersom et foretak ved anvendelsen av nr. 6 vurderer flere usikre skattemessige behandlinger sammen, skal foretaket forstå 

henvisninger til en «usikker skattemessig behandling» i denne tolkning som henvisninger til gruppen av usikre 

skattemessige behandlinger samlet. 

Skattemyndighetenes undersøkelse 

8. Ved vurderingen av hvorvidt og hvordan en usikker skattemessig behandling påvirker fastsettelsen av skattepliktig inntekt 

(skattemessig underskudd), skattegrunnlag, uutnyttede skattemessige underskudd, uutnyttede skattefradrag og skattesatser, 

skal et foretak anta at en skattemyndighet vil undersøke beløp den har rett til å undersøke, og ha full kunnskap om 

tilknyttede opplysninger når den foretar disse undersøkelsene. 

Fastsettelse av skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd), skattegrunnlag, uutnyttede skattemessige 

underskudd, uutnyttede skattefradrag og skattesatser 

9. Et foretak skal vurdere om det er sannsynlig at en skattemyndighet vil godta en usikker skattemessig behandling. 

10. Dersom et foretak konkluderer med at det er sannsynlig at skattemyndigheten vil godta en usikker skattemessig behandling, 

skal foretaket fastsette skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd), skattegrunnlag, uutnyttede skattemessige underskudd, 

uutnyttede skattefradrag eller skattesatser i samsvar med den skattemessige behandlingen som anvendes eller planlegges 

anvendt i dens innberetninger av inntektsskatt. 

11. Dersom et foretak konkluderer med at det ikke er sannsynlig at skattemyndigheten vil godta en usikker skattemessig 

behandling, skal foretaket gjenspeile virkningen av usikkerheten ved fastsettelse av skattepliktig inntekt (skattemessig 

underskudd), skattegrunnlag, uutnyttede skattemessige underskudd, uutnyttede skattefradrag eller skattesatser. Et foretak skal 

gjenspeile virkningen av usikkerheten for hver usikre skattemessige behandling ved hjelp av en av følgende metoder, 

avhengig av hvilken metode foretaket forventer best vil forutse utfallet av usikkerheten: 

a) Det mest sannsynlige beløpet — det mest sannsynlige konkrete beløpet i et intervall av mulige utfall. Det mest 

sannsynlige beløpet kan best forutse utfallet av usikkerheten dersom de mulige utfallene er binære eller er konsentrert 

omkring én verdi. 

b) Forventet verdi — summen av sannsynlighetsvektede beløp i et intervall av mulige utfall. Forventet verdi kan best 

forutse utfallet av usikkerheten dersom det er en rekke mulige utfall som verken er binære eller konsentrert omkring én 

verdi. 

12. Dersom en usikker skattemessig behandling påvirker periodeskatt og utsatt skatt (for eksempel dersom den påvirker både 

skattepliktig inntekt som brukes til å fastsette periodeskatt, og skattegrunnlag som brukes til å fastsette utsatt skatt), skal 

foretaket foreta konsekvente vurderinger og beregninger for både periodeskatt og utsatt skatt. 

Endringer i fakta og omstendigheter 

13. Et foretak skal revurdere en bedømmelse eller et estimat som kreves i henhold til denne tolkning, dersom fakta og omsten-

digheter som ligger til grunn for bedømmelsen eller estimatet, endres, eller som følge av nye opplysninger som påvirker 

bedømmelsen eller estimatet. For eksempel kan en endring i fakta og omstendigheter endre et foretaks konklusjoner om 

hvorvidt en skattemessig behandling eller foretakets estimat av virkningen av usikkerheten kan godtas, eller begge deler. A1–

A3 har veiledning om endringer i fakta og omstendigheter.  
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14. Et foretak skal gjenspeile virkningen av en endring i fakta og omstendigheter eller nye opplysninger som en endring i 

regnskapsmessig estimat i henhold til IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil». Et 

foretak skal anvende IAS 10: «Hendelser etter rapporteringsperioden» for å avgjøre om en endring som inntreffer etter 

rapporteringsperioden, er en hendelse som det skal tas hensyn til, eller ikke. 

Vedlegg A 

Veiledning i anvendelse 

Dette vedlegg er en integrert del av IFRIC 23 og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de andre delene av 

IFRIC 23. 

ENDRINGER I FAKTA OG OMSTENDIGHETER (NR. 13) 

A1 Ved anvendelse av nr. 13 i denne tolkning skal et foretak vurdere relevansen og virkningen av en endring i fakta og 

omstendigheter eller nye opplysninger i forbindelse med gjeldende skattelovgivning. For eksempel kan en bestemt 

hendelse føre til ny vurdering av en bedømmelse eller et estimat gjort i én skattemessig behandling, men ikke i en annen, 

dersom de skattemessige behandlingene er underlagt ulik skattelovgivning. 

A2 Eksempler på endringer i fakta og omstendigheter eller nye opplysninger som, avhengig av omstendighetene, kan føre til 

ny vurdering av en bedømmelse eller et estimat som kreves i henhold til denne tolkning, omfatter, men er ikke begrenset 

til, følgende: 

a) En skattemyndighets undersøkelse eller tiltak. For eksempel 

i) hvorvidt skattemyndigheten er enig eller uenig i den skattemessige behandlingen eller en lignende skattemessig 

behandling som foretaket anvender, 

ii) opplysninger om at skattemyndigheten har samtykket i eller hatt innvendinger mot en lignende skattemessig 

behandling anvendt av et annet foretak, og 

iii) opplysninger om beløpet som er mottatt eller betalt i forbindelse med en lignende skattemessig behandling. 

b) Endringer i reglene fastsatt av en skattemyndighet. 

c) Utløpet av en skattemyndighets rett til å undersøke eller revurdere en skattemessig behandling. 

A3 En skattemyndighets manglende enighet eller uenighet i en skattemessig behandling vil isolert sett neppe innebære en 

endring i fakta og omstendigheter eller nye opplysninger som påvirker bedømmelser og estimater som kreves i henhold til 

denne tolkning. 

OPPLYSNINGER 

A4 Når det foreligger usikkerhet omkring skattemessig behandling, skal et foretak avgjøre om foretaket skal opplyse om 

følgende: 

a) Bedømmelser som er gjort ved beregning av skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd), skattegrunnlag, 

uutnyttede skattemessige underskudd, uutnyttede skattefradrag og skattesatser i henhold til nr. 122 i IAS 1: 

«Presentasjon av finansregnskap». 

b) Opplysninger om antakelsene og estimatene som benyttes ved beregning av skattepliktig inntekt (skattemessig 

underskudd), skattegrunnlag, uutnyttede skattemessige underskudd, uutnyttede skattefradrag og skattesatser i henhold 

til nr. 125–129 i IAS 1. 

A5 Dersom et foretak konkluderer med at det er sannsynlig at en skattemyndighet godtar en usikker skattemessig behandling, 

skal foretaket avgjøre om det skal offentliggjøre den potensielle virkningen av usikkerheten som en skattetilknyttet 

betingelse ved anvendelse av nr. 88 i IAS 12. 

Vedlegg B 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Dette vedlegg er en integrert del av IFRIC 23 og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de andre delene av 

IFRIC 23. 
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IKRAFTTREDELSE 

B1 Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2019 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en tidligere periode, skal foretaket opplyse 

om dette. 

OVERGANGSBESTEMMELSER 

B2 Ved førstegangsanvendelse skal et foretak anvende denne tolkning enten 

a) med tilbakevirkende kraft ved anvendelse av IAS 8, dersom dette er mulig uten bruk av senere kunnskap, eller 

b) med tilbakevirkende kraft idet den samlede virkningen av første gangs anvendelse av tolkningen innregnes på tidspunktet 

for førstegangsanvendelse. Dersom et foretak velger denne overgangsmetoden, skal det ikke omarbeide sammenlignings-

informasjon. I stedet skal foretaket innregne den samlede virkningen av første gangs anvendelse av tolkningen som en 

justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller en annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter hva som er 

relevant). Tidspunktet for førstegangsanvendelse er begynnelsen av årsrapporteringsperioden da et foretak første gang 

anvender denne tolkning. 

Vedlegg C 

Et foretak skal anvende endringen i dette vedlegg når det anvender IFRIC 23. 

Endring av IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Nr. 39AF tilføyes. 

39AF Ved IFRIC 23 «Usikkerhet omkring skattemessig behandling» ble E8 tilføyd. Et foretak skal anvende denne endringen 

når det anvender IFRIC 23. 

I vedlegg E tilføyes E8 med tilhørende overskrift. 

Usikkerhet omkring skattemessig behandling 

E8 Et foretak som anvender IFRS første gang, og hvis tidspunkt for overgang til IFRS er før 1. juli 2017, kan velge ikke å 

gjenspeile anvendelsen av IFRIC 23 «Usikkerhet omkring skattemessig behandling» i sammenligningsinformasjonen i sitt 

første IFRS-finansregnskap. Et foretak som gjør dette valget, skal innregne den samlede virkningen av anvendelsen av 

IFRIC 23 som en justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller en annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter 

hva som er relevant) ved begynnelsen av første IFRS-rapporteringsperiode. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/412 

av 14. mars 2019 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 12 og 23 og internasjonal standard for finansiell 

rapportering (IFRS) nr. 3 og 11(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 12. desember 2017 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) årlige forbedringer av internasjonale 

standarder for finansiell rapportering for perioden 2015–2017 (heretter kalt «årlige forbedringer»), innenfor rammen av 

sin årlige forbedringsprosess med sikte på å gjøre de internasjonale regnskapsstandardene mer enhetlige og 

klarere. Målet med de årlige forbedringene er å håndtere ikke-presserende, men nødvendige spørsmål som ble drøftet av 

IASB i prosjektperioden om områder innenfor de internasjonale standardene for finansiell rapportering (IFRS-er) der det 

ikke er samsvar, eller der det er nødvendig med en presisering av ordlyden. 

3) Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) konkluderer Kommisjonen med at 

endringene i internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 12: «Inntektsskatt», IAS 23: «Låneutgifter» og internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 3: «Foretakssammenslutninger» og IFRS 11: «Felleskontrollerte 

ordninger» oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

a) Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 12: «Inntektsskatt» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

b) IAS 23: «Låneutgifter» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

c) Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 3: «Virksomhetssammenslutninger» endres som fastsatt i 

vedlegget til denne forordning. 

d) IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2019 

eller senere. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 15.3.2019, s. 93, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 
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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 14. mars 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Årlige forbedringer av IFRS-standarder for perioden 2015–2017 

Endringer i 

IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» 

Nytt nr. 42A og 64O tilføyes. 

Ytterligere veiledning for anvendelse av overtakelsesmetoden på særlige former for virksomhetssammen-

slutninger 

En virksomhetssammenslutning som gjennomføres trinnvis 

… 

42A Dersom en part i en felleskontrollert ordning (som definert i IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger») oppnår kontroll 

over en virksomhet som er en felleskontrollert driftsordning (som definert i IFRS 11), og hadde rettigheter til 

eiendelene og ansvar for forpliktelsene knyttet til denne felleskontrollerte driftsordningen umiddelbart før over-

takelsestidspunktet, er transaksjonen en virksomhetssammenslutning som gjennomføres trinnvis. Det overtakende 

foretaket skal derfor anvende kravene for en virksomhetssammenslutning som gjennomføres trinnvis, herunder måle 

på nytt sine tidligere holdte interesser i den felleskontrollerte driftsordningen på den måten som er beskrevet i nr. 42. I 

den forbindelse skal det overtakende foretaket måle på nytt sine samlede tidligere holdte interesser i den 

felleskontrollerte driftsordningen. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

Ikrafttredelsesdato 

… 

64O Ved de årlige forbedringene av IFRS-standarder for perioden 2015–2017, utgitt i desember 2017, ble nr. 42A tilføyd. 

Et foretak skal anvende disse endringene på virksomhetssammenslutninger der overtakelsestidspunktet er senere enn 

eller lik begynnelsen av den første årsrapporteringsperioden som begynner 1. januar 2019 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene tidligere, skal det opplyse om dette. 

Endringer i 

IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger» 

Nytt B33CA og C1AB tilføyes. 

Regnskapsføring av overtakelser av interesser i felleskontrollerte driftsordninger 

… 

B33CA En part som deltar i, men ikke har felles kontroll over, en felleskontrollert driftsordning, kan oppnå felles kontroll 

over den felleskontrollerte driftsordningen der aktiviteten utgjør en virksomhet som definert i IFRS 3. I slike tilfeller 

skal de tidligere holdte interessene i den felleskontrollerte driftsordningen ikke måles på nytt. 

… 

IKRAFTTREDELSE 

… 

C1AB Ved de årlige forbedringene av IFRS-standarder for perioden 2015–2017, utgitt i desember 2017, ble B33CA tilføyd. 

Et foretak skal anvende disse endringene på transaksjoner der det oppnår felles kontroll ved eller etter begynnelsen av 

den første årsrapporteringsperioden som begynner 1. januar 2019 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom 

et foretak anvender disse endringene tidligere, skal det opplyse om dette. 
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Endringer i 

IAS 12: «Inntektsskatt» 

Nr. 57A og 98I tilføyes, overskriften i eksempelet under nr. 52B endres, og nr. 52B utgår. 

MÅLING 

… 

52B [Utgår] 

Eksempel som illustrerer nr. 52A og 57A 

… 

… 

INNREGNING AV PERIODESKATT OG UTSATT SKATT 

… 

57A Et foretak skal innregne de skattemessige konsekvensene av utbytte som definert i IFRS 9 når det innregner en 

forpliktelse til å betale utbytte. De skattemessige konsekvensene av utbytte er knyttet mer direkte til tidligere 

transaksjoner eller hendelser som har generert overskudd til utdeling, enn til utdeling til eiere. Et foretak skal derfor 

innregne de skattemessige konsekvensene av utbytte i resultatet, andre inntekter og kostnader eller egenkapital avhengig 

av hvor foretaket opprinnelig innregnet disse tidligere transaksjonene eller hendelsene. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

98I Ved de årlige forbedringene av IFRS-standarder for perioden 2015-2017, utgitt i desember 2017, ble nr. 57A tilføyd og 

nr. 52B opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 

1. januar 2019 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene tidligere, skal det 

opplyse om dette. Når et foretak første gang anvender disse endringene, skal det anvende dem på de skattemessige 

konsekvensene av utbytte som er innregnet ved eller etter begynnelsen av den tidligste sammenligningsperioden. 

Endringer i 

IAS 23: «Låneutgifter» 

Nr. 14 endres, og nytt nr. 28A og 29D tilføyes. 

INNREGNING 

… 

Låneutgifter som kan kapitaliseres 

… 

14. I den grad et foretak låner inn midler på generelt grunnlag og bruker dem for å anskaffe en kvalifiserende 

eiendel, skal foretaket fastsette beløpet for låneutgifter som kan kapitaliseres, ved å anvende en kapitaliseringssats 

på utgiftene knyttet til denne eiendelen. Kapitaliseringssatsen skal være lik det vektede gjennomsnittet av 

låneutgiftene til alle foretakets utestående lån i perioden. Et foretak skal imidlertid unnta fra denne beregningen 

låneutgifter for lån som er tatt opp spesielt med sikte på anskaffelse av en kvalifiserende eiendel, inntil praktisk 

talt alle aktiviteter som er nødvendige for å forberede eiendelen til dens påtenkte bruk eller salg, er fullført. 

Beløpet for låneutgiftene som et foretak kapitaliserer i løpet av en periode, skal ikke overstige beløpet for 

låneutgifter som er påløpt i samme periode. 

… 
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OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

28A Ved de årlige forbedringene av IFRS-standarder for perioden 2015-2017, utgitt i desember 2017, ble nr. 14 endret. Et 

foretak skal anvende disse endringene på låneutgifter som påløper ved eller etter begynnelsen av årsrapporte-

ringsperioden der foretaket første gang anvender endringene. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

29D Ved de årlige forbedringene av IFRS-standarder for perioden 2015-2017, utgitt i desember 2017, ble nr. 14 endret og 

nytt nr. 28A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 

1. januar 2019 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene tidligere, skal 

det opplyse om dette. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING (EU) 2018/646 

av 18. april 2018 

om en felles ramme for levering av bedre tjenester for ferdigheter og kvalifikasjoner (Europass) og om 

oppheving av vedtak nr. 2241/2004/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 165 og 166, 

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) Personer som leter etter jobb eller skal treffe beslutning om læring, studier eller arbeid, trenger informasjon og 

veiledning om hvilke muligheter som finnes, om hvordan de skal vurdere egne ferdigheter, og om måter å presentere 

informasjon om ferdigheter og kvalifikasjoner på. 

2) Forskjeller i definisjoner, dokumentformater, språk samt vurderings- og valideringsmetoder medfører betydelige 

utfordringer for personer, arbeidsgivere, vedkommende myndigheter og organer. Disse utfordringene oppstår hovedsakelig 

når personer flytter mellom land, herunder tredjestater, men også når de ser etter ny jobb eller deltar i læring og 

karriereplanlegging. Klar og godt utbredt informasjon, en felles forståelse av og større klarhet i ferdigheter og 

kvalifikasjoner er viktig for å møte disse utfordringene. 

3) I den nye dagsorden for ferdigheter i Europa, vedtatt av Kommisjonen 10. juni 2016, oppfordres medlemsstatene, partene i 

arbeidslivet, næringslivet og andre berørte parter til å samarbeide om ti tiltak for å bedre kvaliteten på og relevansen av 

ferdighetsutvikling, gjøre ferdigheter synligere og mer sammenlignbare og øke kunnskapen om ferdigheter, særlig 

informasjon som gir bedre karrierevalg. En revisjon av Europass-rammen ble foreslått som et av de ti tiltakene som et viktig 

ledd i å nå og støtte disse målene. 

4) Ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF(3) ble det opprettet en ramme for å møte utfordringene 

forbundet med jobbsøking, læring og karriereplanlegging. Målet med det vedtaket var å skape større klarhet i kvalifika-

sjoner og kompetanse gjennom en dokumentportefølje kalt «Europass», som personer frivillig kan bruke. Ved samme 

vedtak ble det også opprettet nasjonale organer, kalt nasjonale Europass-sentre, for å gjennomføre Europass-rammen. 

5) For å oppnå sitt hovedmål fokuserer Europass-rammen på verktøy til dokumentasjon av ferdigheter og kvalifika-

sjoner. Disse verktøyene er tatt i utstrakt bruk gjennom det internettbaserte informasjonssystemet for Europass.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 112 av 2.5.2018, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 173 av 31.5.2017, s. 45 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. mars 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. april 2018. 

(3) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifi-

kasjoner og kompetanse (Europass) (EUT L 390 av 31.12.2004, s. 6). 
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6) De nasjonale Europass-sentrene yter støtte til brukerne og fremmer dokumentasjon av ferdigheter og kvalifika-

sjoner. Euroguidance-nettverket, som fremmer den europeiske dimensjonen i veiledning og gir informasjon av høy kvalitet 

om livslang veiledning og tverrnasjonal mobilitet for læringsformål, har også bidratt til utvikling av informasjonskampanjer 

om EU-verktøy for ferdigheter og kvalifikasjoner. De nasjonale koordineringspunktene innenfor den europeiske 

kvalifikasjonsrammen («European Qualifications Framework», «EQF») støtter de nasjonale myndighetene i å henvise 

nasjonale kvalifikasjonsrammer eller -systemer til EQF og arbeider for å bringe EQF nærmere personer og organi-

sasjoner. Det bør sikres støtte til og bedre koordinering av disse nasjonale tjenestene for å styrke virkningen av dem, 

samtidig som mangfoldet i de nasjonale systemene bør respekteres. 

7) I sin rapport til Europaparlamentet og Rådet av 19. desember 2013 om evalueringen av Europass konkluderte Kommi-

sjonen med at de nasjonale Europass-sentrenes oppdrag om å øke bevisstheten om Europass og gi nødvendig 

informasjon til berørte parter var en tilfredsstillende modell for gjennomføringen av Europass. Kommisjonen fastslo 

imidlertid også at de fleste Europass-verktøyene fremdeles ikke når fram til alle potensielle brukere og har ulik 

rekkevidde avhengig av bosted og aldersgruppe, og at bedre koordinering og integrering av støttetjenester for veiledning 

og mobilitet innenfor Europass-rammen ville gjøre det mulig å nå flere potensielle brukere. 

8) Det har vist seg at Europass brukes av sosiale grupper med høy digital kompetanse, mens mindre heldig stilte personer, 

for eksempel personer med lav utdanning, eldre eller langtidsarbeidsledige, ofte ikke kjenner til Europass og dets 

verktøy, og derfor ikke kan dra nytte av dem. 

9) Europass-porteføljen er ett av flere verktøy og instrumenter som er innført på unionsplan for å øke klarheten i og 

forståelsen av ferdigheter og kvalifikasjoner. 

10) Europass-porteføljen består av fem dokumentmaler. CV-malen gjør det mulig for personer å fylle ut CV-en sin i et 

standardisert format. Siden Europass-CV-en først ble innført i 2004, har det blitt opprettet mer enn 100 millioner slike CV-

er på internett. To tilleggsmaler for kvalifikasjoner, nemlig Europass-tillegget til eksamensbevis og Europass-tillegget til 

yrkeskompetansesertifikater, tilbyr informasjon om innholdet i og læringsutbyttet forbundet med en kvalifikasjon samt om 

utdanningssystemet i det landet som utsteder kvalifikasjonen. Europass-språkpasset brukes til å beskrive språkferdigheter. 

Europass-mobilitetsmalen beskriver ferdigheter som er oppnådd gjennom læring eller arbeid i utlandet. 

11) Rådsrekommandasjonen av 22. mai 2017(1) gir en felles referanseramme for å hjelpe personer og organisasjoner å 

sammenligne forskjellige kvalifikasjonsordninger og nivået på kvalifikasjonene fra disse ordningene. 

12) Rådsrekommandasjonen av 20. desember 2012(2) oppfordret medlemsstatene til innen 2018, i samsvar med nasjonale 

forhold og særlige omstendigheter og i hensiktsmessig omfang, å innføre ordninger for validering av ikke-formell og 

uformell læring som gir mulighet for å få validert kunnskap, ferdigheter og kompetanse som er oppnådd gjennom ikke-

formell og uformell læring, og til å bli fullt eller eventuelt delvis kvalifisert. 

13) I rådsresolusjonen av 28. mai 2004 om styrking av politikk, systemer og praksis på området livslang veiledning angis de 

viktigste målene for en politikk for livslang veiledning for alle unionsborgere. Rådsresolusjonen av 21. november 2008(3) 

framhever viktigheten av veiledning for livslang læring. 

14) Portalen for læringstilbud og kvalifikasjoner i Europa («Learning Opportunities and Qualifications in Europe») gir 

tilgang til informasjon om læring og kvalifikasjoner som tilbys i ulike utdanningssystemer i Europa, og om 

sammenligning av nasjonale kvalifikasjonsrammer ved hjelp av EQF. 

15) EUs ferdighetsoversikt («EU Skills Panorama») gir informasjon om ferdigheter innenfor forskjellige yrker og bestemte 

bransjer, herunder tilbud og etterspørsel på nasjonalt plan.  

  

(1) Rådsrekommandasjon av 22. mai 2017 om den europeiske rammen for kvalifikasjoner for livslang læring og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske ramma for kvalifikasjonar for livslang læring 

(EUT C 189 av 15.6.2017, s. 15). 

(2) Rådsrekommandasjon av 20. desember 2012 om validering av ikke-formell og uformell læring (EUT C 398 av 22.12.2012, s. 1). 

(3) Resolusjon vedtatt av Rådet og representanter for medlemsstatene, forsamlet i Rådet 21. november 2008, om bedre integrering av livslang 

veiledning i strategier for livslang læring (EUT C 319 av 13.12.2008, s. 4). 
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16) Analyser av ledige stillinger og andre utviklingstrekk på arbeidsmarkedet er en etablert metode for å få ferdighetskunn-

skap og forstå problemene med ferdighetskløfter, ferdighetsmangel og misforhold mellom tilbud og etterspørsel etter 

kvalifikasjoner. 

17) Den flerspråklige klassifiseringen av europeiske ferdigheter, kompetanser, kvalifikasjoner og yrker («European Skills, 

Competences, Qualifications and Occupations», «ESCO»), som er utviklet og blir løpende oppdatert av Kommisjonen i 

nært samarbeid med medlemsstatene og berørte parter, har som mål å fremme klarhet i ferdigheter og kvalifikasjoner med 

henblikk på utdanning og opplæring samt for yrkesformål. Etter egnet testing og idet det tas behørig hensyn til medlems-

statenes standpunkt, vil det være mulig for Kommisjonen å bruke ESCO innenfor Europass-rammen; medlemsstatenes bruk 

av ESCO skjer på frivillig grunnlag, etter testing i samarbeid med og evaluering utført av medlemsstatene. 

18) Det europeiske nettverket for arbeidsformidlinger («EURES»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/589(1), er et samarbeidsnettverk for utveksling av informasjon og tilrettelegging av samhandling mellom 

arbeidssøkere og arbeidsgivere. Det gir kostnadsfri hjelp til arbeidssøkere som ønsker å flytte til et annet land, og hjelper 

arbeidsgivere som ønsker å rekruttere arbeidstakere fra andre land. Synergier og samarbeid mellom Europass- og EURES-

portalen vil kunne styrke effekten av begge tjenester. 

19) Arbeidsmarkedsprosesser som stillingsutlysning, jobbsøking, ferdighetsvurdering og rekruttering håndteres i økende grad 

på internett gjennom verktøy som bruker sosiale medier, stordata og andre teknologier. Utvelgingen av kandidater 

håndteres gjennom verktøy og prosesser som søker informasjon om ferdigheter og kvalifikasjoner som er oppnådd i 

formelle, ikke-formelle og uformelle sammenhenger. 

20) Formell, ikke-formell og uformell læring skjer i dag også i nye former og sammenhenger og tilbys av ulike tilbydere, 

særlig gjennom bruk av digitale teknologier og plattformer, fjernundervisning, e-læring, medstudentlæring, store åpne 

nettkurs og åpne utdanningsressurser. Dessuten blir ferdigheter, erfaring og læringsresultater anerkjent på forskjellige 

måter, f.eks. i form av digitale åpne utmerkelser («open badges»). Digital teknologi brukes også til ferdigheter som 

oppnås gjennom ikke-formell læring, f.eks. i ungdomsarbeid og frivillig arbeid. 

21) I denne beslutning forstås ferdigheter i en vid betydning som dekker hva en person vet, forstår og kan gjøre. Ferdigheter 

viser til forskjellige former for læringsutbytte, herunder kunnskap og kompetanse samt evnen til å ta i bruk innsikt og 

fagkunnskap for å utføre oppgaver og løse problemer. I tillegg til den anerkjente betydningen av faglige ferdigheter 

erkjennes det nå også at tverrfaglige eller «myke» ferdigheter, så som kritisk tenkning, lagarbeid, problemløsing, kreativitet, 

digitale ferdigheter og språkferdigheter, blir stadig viktigere, er avgjørende for personlig og faglig realisering og kan tas i 

bruk på forskjellige felt. Personer vil kunne dra fordel av verktøy for og veiledning i vurdering og beskrivelse av slike og 

andre ferdigheter. 

22) Tradisjonelt har personer presentert informasjon om egne ferdigheter og kvalifikasjoner i en CV og i underlagsdokumenter, 

f.eks. yrkeskompetansesertifikater og eksamensbevis. Nå finnes det nye verktøy som kan lette presentasjonen av ferdigheter 

og kvalifikasjoner i forskjellige nettbaserte og digitale formater. De nye verktøyene kan også brukes som støtte til personers 

egenvurdering av ferdigheter som er oppnådd i forskjellige sammenhenger. 

23) Europass-rammen bør dekke nåværende og framtidige behov. Brukerne behøver verktøy for å dokumentere ferdigheter 

og kvalifikasjoner. I tillegg kan verktøy for vurdering og egenvurdering av ferdigheter samt tilgang til relevant 

informasjon, herunder informasjon om valideringsmuligheter og veiledning, være til nytte når det skal treffes 

beslutninger om arbeid og læring. 

24) EU-verktøy for ferdigheter og kvalifikasjoner bør kunne tilpasses praksisendringer og teknologiske framskritt, slik at de 

forblir relevante og nyttige for brukerne. Dette vil kunne oppnås bl.a. ved å utvikle nyskapende funksjoner, f.eks. 

interaktive verktøy og redigering og utforming av dokumenter, ved å gå inn for å utvikle mer omfattende, virkningsfulle 

og effektive verktøy samt sørge for forenkling og økt teknisk samvirkingsevne mellom beslektede verktøy, også verktøy 

utviklet av tredjeparter, og ved å ta hensyn til de særskilte behovene til personer med nedsatt funksjonsevne. Dessuten 

vil autentiseringstiltak kunne brukes som støtte ved verifisering av digitale dokumenter om ferdigheter og kvalifika-

sjoner.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit europeisk nettverk for arbeidsformidlingar (EURES), tilgang 

til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, og om endring av forordning (EU) nr. 492/2011 

og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 av 22.4.2016, s. 1). 
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25) Europass-rammen opprettet ved vedtak nr. 2241/2004/EF bør derfor erstattes av en ny ramme som tilfredsstiller nye 

behov. 

26) Den nye Europass-rammen bør oppfylle behovene og forventningene hos alle individuelle sluttbrukere, som lærende, 

arbeidssøkere, herunder arbeidsløse og arbeidstakere, samt andre berørte parter, bl.a. arbeidsgivere (særlig små og 

mellomstore bedrifter), handelskamre, sivilsamfunnsorganisasjoner, frivillige, veiledere, offentlige arbeidsformidlinger, 

partene i arbeidslivet, tilbydere av utdanning og opplæring, ungdomsorganisasjoner, tilbydere av ungdomsarbeid, 

ansvarlige nasjonale myndigheter og politiske beslutningstakere. Den bør også ta hensyn til behovene til tredjestatsborgere 

som kommer til eller bor i Unionen, for å støtte integreringen av dem. 

27) Europass-rammen bør videreutvikles, slik at det blir mulig å beskrive ulike typer kunnskaper og ferdigheter, særlig slike 

som oppnås gjennom ikke-formell og uformell læring. 

28) Europass-rammen bør utvikles gjennom en brukerorientert tilnærming basert på tilbakemeldinger og gjennom 

oppstilling av krav, herunder ved hjelp av spørreundersøkelser og testing der det legges vekt på de nåværende og 

framtidige særskilte behovene i målgruppene for Europass. Funksjonene i Europass bør særlig gjenspeile medlems-

statenes og Unionens forpliktelse til å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne har lik tilgang til arbeidsmarkedet og 

til informasjons- og kommunikasjonsteknologier og -systemer. Europass-verktøyene bør være oppfattbare, betjenbare, 

forståelige og robuste, slik at de blir mer tilgjengelige for brukerne, særlig for personer med nedsatt funksjonsevne. 

29) Oppdateringer og endringer av Europass-rammen bør gjøres i samarbeid med berørte parter, f.eks. arbeidsformidlinger, 

veiledere, tilbydere av utdanning og opplæring samt partene i arbeidslivet, f.eks. fagforeninger og arbeidsgiver-

organisasjoner, og i full respekt for pågående politisk samarbeid, f.eks. Bologna-prosessen innenfor det europeiske området 

for høyere utdanning. Konstruktivt samarbeid mellom Kommisjonen, medlemsstatene og de berørte partene er av 

avgjørende betydning for en vellykket utvikling og gjennomføring av Europass-rammen. 

30) Relevant EU-rett om vern av personopplysninger og nasjonale gjennomføringstiltak bør gjelde for behandling av 

personopplysninger som lagres og behandles i medhold av denne beslutning. Brukerne bør ha mulighet til å begrense 

tilgangen til sine personopplysninger. 

31) Deltakelse i rammen bør være åpen for stater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde som ikke er medlems-

stater i Unionen, og for tiltredende stater, søkerstater og mulige søkerstater om tiltredelse til Unionen, på grunn av deres 

langvarige interesse for og samarbeid med Unionen på dette feltet. Deltakelsen bør skje i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i de rettsaktene som regulerer forholdet mellom Unionen og disse statene. Informasjon om ferdigheter 

og kvalifikasjoner som stilles til rådighet via Europass-rammen, bør også komme fra andre land og utdanningssystemer 

enn deltakerstatene, og gjenspeile migrasjonsstrømmer fra og til andre deler av verden. 

32) Kommisjonen bør sørge for enhetlig gjennomføring og overvåking av denne beslutning gjennom en rådgivende gruppe 

for Europass bestående av representanter for medlemsstatene og berørte parter. Den rådgivende gruppen bør framfor alt 

utvikle en strategisk framgangsmåte for gjennomføring og framtidig utvikling av Europass og gi råd om utvikling av 

web-baserte verktøy, herunder gjennom testing, og om informasjon som gis via internettplattformen for Europass, 

eventuelt i samarbeid med andre grupper. 

33) Samfinansiering av gjennomføringen av denne beslutning stilles til rådighet bl.a. gjennom EU-programmet Erasmus+, 

som ble opprettet ved Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013(1). Komiteen som ble nedsatt i henhold 

til den forordningen, deltar i strategiske drøftinger om framdriften i gjennomføringen av Europass og om den framtidige 

utviklingen. 

34) Ettersom målene for denne beslutning, som er å opprette en omfattende og samvirkende ramme av verktøy og 

informasjon, særlig med henblikk på tverrnasjonal sysselsetting og læringsmobilitet, 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 beslutning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av «Erasmus+»: unionsprogrammet for 

utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og om oppheving av beslutning nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 

av 20.12.2013, s. 50). 
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35) Som et allment prinsipp bør medlemsstatenes forpliktelser og administrative og finansielle byrder være balansert med 

hensyn til kostnader og nytte. 

36) Aktiviteter som gjennomføres i henhold til denne beslutning, bør være underbygd av den sakkunnskapen som EUs 

byråer, særlig Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring, har innenfor sine kompetanseområder. 

37) Vedtak nr. 2241/2004/EF bør derfor oppheves, uten at det berører gyldigheten av eller statusen til tidligere utstedte 

Europass-dokumenter. Alle utarbeidede Europass-dokumentmaler bør opprettholdes innenfor den nye rammen inntil det 

gjøres nødvendige endringer eller oppdateringer i samsvar med denne beslutning. For å sikre en smidig overgang til 

internettplattformen for Europass, bør det internettbaserte informasjonssystemet for Europass som ble opprettet ved 

vedtak nr. 2241/2004/EF, fortsatt være i drift inntil internettplattformen for Europass er opprettet og satt i drift. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne beslutning fastsettes en europeisk ramme til støtte for klarhet i og forståelse av ferdigheter og kvalifikasjoner 

oppnådd i formell, ikke-formell og uformell sammenheng, herunder gjennom praktisk erfaring, mobilitet og frivillig arbeid 

(«Europass»). 

2. Europass skal bestå av web-baserte verktøy og relevant informasjon, herunder informasjon for å støtte den europeiske 

dimensjonen i veiledning gitt gjennom en internettplattform og støttet av nasjonale tjenester som har som formål å hjelpe 

brukerne til bedre å formidle og presentere ferdigheter og kvalifikasjoner og å sammenligne kvalifikasjoner. 

3. Europass skal være beregnet på 

a) individuelle sluttbrukere, som lærende, arbeidssøkere, arbeidstakere og frivillige, og 

b) berørte parter, som tilbydere av utdanning og opplæring, yrkesveiledere, arbeidsgivere, offentlige arbeidsformidlinger, 

partene i arbeidslivet, tilbydere av ungdomsarbeid, ungdomsorganisasjoner og politiske beslutningstakere. 

4. Bruk av Europass skal være frivillig og skal ikke innebære noen plikter eller rettigheter utover dem som er fastsatt i denne 

beslutning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med 

a) «tillegg til yrkeskompetansesertifikat» et dokument som legges ved et yrkeskompetansesertifikat utstedt av vedkommende 

myndigheter eller organer, for å gjøre det lettere for tredjepersoner – særlig i et annet land – å forstå hvilket læringsutbytte 

innehaveren av kvalifikasjonen har oppnådd, samt art, nivå, sammenheng, innhold og status for den fullførte utdanningen 

og opplæringen og de oppnådde ferdighetene, 

b) «tillegg til eksamensbevis» et dokument som legges ved et eksamensbevis fra høyere utdanning utstedt av vedkommende 

myndigheter eller organer, for å gjøre det lettere for tredjepersoner – særlig i et annet land – å forstå hvilket læringsutbytte 

innehaveren av kvalifikasjonen har oppnådd, samt art, nivå, sammenheng, innhold og status for den fullførte utdanningen 

og opplæringen og de oppnådde ferdighetene, 

c) «Europass-tillegg» et sett med dokumenter, f.eks. tillegg til eksamensbevis og tillegg til yrkeskompetansesertifikater, som 

er utstedt av vedkommende myndigheter eller organer, 

d) «veiledning» en kontinuerlig prosess som gjør personer i stand til å identifisere sine evner, ferdigheter og interesser 

gjennom en serie individuelle og kollektive aktiviteter med sikte på å treffe beslutninger om utdanning, opplæring og yrke 

og til å administrere sine egne livsløp innenfor læring, arbeid og andre sammenhenger der disse evnene og ferdighetene 

læres eller brukes, 

e) «den europeiske dimensjonen i veiledning» samarbeid og støtte på unionsplan for å styrke politikk, systemer og praksis for 

veiledning i Unionen, 

f) «kvalifikasjon» et formelt resultat av en vurderings- og valideringsprosess som oppnås når vedkommende myndighet eller 

organ fastslår at en person har oppnådd et læringsutbytte i henhold til visse standarder,  
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g) «vurdering av ferdigheter» den prosessen eller metoden som brukes til å evaluere, måle og til slutt beskrive, gjennom 

egenvurdering og/eller vurdering sertifisert av tredjepart, personers ferdigheter oppnådd i formell, ikke-formell eller 

uformell sammenheng, 

h) «egenvurdering av ferdigheter» prosessen der personer systematisk reflekterer over egne ferdigheter ved å referere til en 

etablert beskrivelse av ferdigheter, 

i) «ferdighetskunnskap» tilgjengelige kvantitative eller kvalitative analyser av aggregerte data om ferdigheter fra eksisterende 

kilder med hensyn til arbeidsmarkedet og tilsvarende læringsmuligheter innenfor utdannings- og opplæringssystemet som 

kan bidra til veiledning og rådgivning, rekrutteringsprosesser og valg av utdanning, opplæring og karriere, 

j) «autentiseringstjenester» tekniske prosesser, f.eks. elektroniske signaturer og nettstedsautentisering, som gir brukerne 

mulighet til å verifisere informasjon, f.eks. sin identitet, gjennom Europass, 

k) «teknisk samvirkingsevne» den evnen informasjons- og kommunikasjonsteknologisystemer har til å samvirke for å 

muliggjøre utveksling av informasjon, som oppnås gjennom avtale mellom alle parter og eierne av informasjonen, 

l) «validering» prosessen der vedkommende myndighet eller organ bekrefter at en person har oppnådd et læringsutbytte, 

herunder læringsutbytte oppnådd i ikke-formell og uformell sammenheng, målt mot en relevant standard, og som består av 

fire atskilte faser, nemlig identifikasjon, dokumentasjon, vurdering og sertifisering av resultatene av vurderingen i form av 

full kvalifikasjon, poeng eller delvis kvalifikasjon, alt etter hva som er relevant, og i tråd med nasjonale forhold, 

m) «åpne standarder» tekniske standarder som er utarbeidet i en samarbeidsprosess, og som er offentliggjort for fri bruk av 

enhver berørt part, 

n) «internettplattform» en web-basert applikasjon som gir sluttbrukerne informasjon og verktøy og setter dem i stand til å 

utføre bestemte oppgaver på internett, 

o) «personopplysning» enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. 

Artikkel 3 

Internettplattform 

1. Europass skal via en internettplattform tilby web-baserte verktøy for 

a) dokumentasjon og beskrivelse av personopplysninger i forskjellige formater, herunder CV-maler, 

b) dokumentasjon og beskrivelse av ferdigheter og kvalifikasjoner som er oppnådd gjennom arbeid og læring, herunder 

gjennom mobilitet og frivillig arbeid, 

c) vurdering og egenvurdering av ferdigheter, 

d) dokumentasjon av læringsutbyttet forbundet med kvalifikasjoner, herunder Europass-tilleggsmalene nevnt i artikkel 5. 

Bruk av Europass-verktøy til vurdering og egenvurdering av ferdigheter som nevnt i bokstav c) skal ikke føre direkte til formell 

anerkjennelse eller til utstedelse av kvalifikasjoner. 

2. Internettplattformen for Europass skal inneholde tilgjengelig informasjon eller lenker til tilgjengelig informasjon om 

følgende emner: 

a) Læringsmuligheter. 

b) Kvalifikasjoner og kvalifikasjonsrammer eller -ordninger. 

c) Muligheter for validering av ikke-formell og uformell læring. 

d) Praksis for anerkjennelse og relevant lovgivning i forskjellige land, herunder tredjestater. 

e) Tjenester som tilbyr veiledning innen tverrnasjonal læringsmobilitet og karriereplanlegging.  
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f) Ferdighetskunnskap som er frambrakt gjennom relevante aktiviteter på unionsplan og av byråer innenfor deres kompetanse-

områder. 

g) Informasjon om ferdigheter og kvalifikasjoner som kan være av betydning når det gjelder de særskilte behovene til 

tredjestatsborgere som kommer til eller bor i Unionen, for å støtte integreringen av dem. 

Artikkel 4 

Hovedprinsipper og -egenskaper 

1. Internettplattformen og de web-baserte verktøyene for Europass, herunder deres innhold og funksjonalitet, skal være 

brukervennlige og sikre, og de skal stilles kostnadsfritt til rådighet for alle brukere. 

2. Internettplattformen og de web-baserte verktøyene for Europass, herunder deres innhold og funksjonalitet, skal være 

tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne, i samsvar med tilgjengelighetskravene fastsatt i relevant unionsrett. 

3. De web-baserte verktøyene for Europass skal bruke åpne standarder som skal gjøres tilgjengelige kostnadsfritt, slik at 

medlemsstatene og andre berørte parter kan bruke dem på frivillig grunnlag. 

4. De web-baserte verktøyene for Europass skal vise til EQF i informasjon om kvalifikasjoner, beskrivelser av nasjonale 

utdannings- og opplæringssystemer og om andre relevante emner, alt etter hva som er hensiktsmessig og i samsvar med 

nasjonale forhold. 

5. Internettplattformen for Europass kan omfatte en mulighet for brukerne til å lagre personopplysninger, for eksempel en 

personlig profil. Unionsretten om personvern får anvendelse på behandling av slike personopplysninger. Brukerne skal ha 

tilgang til en rekke alternativer som gjør det mulig for dem å begrense tilgangen til sine opplysninger eller til visse attributter. 

6. Europass skal støtte autentiseringstjenester for alle digitale dokumenter med eller framstillinger av informasjon om 

ferdigheter og kvalifikasjoner. 

7. De web-baserte verktøyene for Europass skal kunne brukes på de offisielle språkene i Unionens institusjoner. 

8. De web-baserte verktøyene for Europass skal støtte og sikre teknisk samvirkingsevne og synergier med andre relevante 

instrumenter og tjenester som tilbys på unionsplan og eventuelt på nasjonalt plan. 

Artikkel 5 

Europass-tillegg 

1. Europass-tillegg skal utstedes, i samsvar med maler, av vedkommende myndigheter eller organer. Særlig skal rekkefølgen 

på de enkelte punktene i malene overholdes, for å lette forståelsen og sikre at det gis fullstendige opplysninger. 

2. Malene nevnt i nr. 1 skal utarbeides og ved behov revideres av Kommisjonen i nært samarbeid og samråd med medlems-

statene og andre berørte parter, f.eks. Europarådet og De forente nasjoners organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, for å 

sikre at tilleggene er relevante og formålstjenlige. 

3. Europass-tillegg skal utstedes vederlagsfritt og om mulig elektronisk. Europass-tillegg skal utstedes på det nasjonale 

språket og om mulig på et annet europeisk språk. 

4. Europass-tillegg skal ikke erstatte opprinnelige eksamensbevis og yrkeskompetansesertifikater og skal ikke innebære at 

det opprinnelige eksamensbeviset eller yrkeskompetansesertifikatet formelt anerkjennes av andre lands vedkommende 

myndigheter eller organer. 

Artikkel 6 

Kommisjonens oppgaver 

1. Kommisjonen skal forvalte internettplattformen for Europass. I den forbindelse skal Kommisjonen 

a) sikre at informasjon på unionsplan som nevnt i artikkel 3 nr. 2 eller lenker til slik informasjon er tilgjengelig og av høy 

kvalitet, 

b) utvikle, teste og om nødvendig oppdatere internettplattformen for Europass, herunder åpne standarder, i tråd med brukernes 

behov, de teknologiske framskrittene og endringer i arbeidsmarkedene og i utdannings- og opplæringstilbudet,  
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c) holde seg à jour med og ved behov innarbeide de seneste teknologiske framskrittene som kan bedre tilgjengeligheten av 

Europass for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, 

d) sikre at all utvikling eller oppdatering av internettplattformen for Europass, herunder åpne standarder, bidrar til ensartet 

informasjon og viser en tydelig merverdi, 

e) sikre at alle web-baserte verktøy, særlig verktøy for vurdering og egenvurdering, blir fullstendig testet og kvalitetssikret, og 

f) sikre kvaliteten på og overvåke effektiviteten av internettplattformen for Europass, herunder de web-baserte verktøyene, i 

samsvar med brukernes behov. 

2. Kommisjonen skal sikre effektiv gjennomføring av denne beslutning. I den forbindelse skal Kommisjonen 

a) sikre aktiv deltakelse og medvirkning fra medlemsstatene i strategisk planlegging, herunder fastsettelse og styring av 

strategiske mål, kvalitetssikring og finansiering, og ta behørig hensyn til deres synspunkter, 

b) sikre aktiv deltakelse og medvirkning fra medlemsstatene i utvikling, testing, oppdatering og evaluering av internettplattformen 

for Europass, herunder åpne standarder, og ta behørig hensyn til deres synspunkter, 

c) sikre at berørte parter på unionsplan involveres i gjennomføringen og evalueringen av denne beslutning, 

d) etablere læringsaktiviteter og utveksling av beste praksis mellom medlemsstatene og, når det er relevant, tilrettelegge for 

kollegarådgivning på anmodning fra medlemsstatene, og 

e) sikre at det gjennomføres effektive og egnede PR-, veilednings- og opplysningsaktiviteter på unionsplan for å nå relevante 

brukere og berørte parter, herunder personer med nedsatt funksjonsevne. 

Artikkel 7 

Medlemsstatenes oppgaver 

1. Hver medlemsstat skal være ansvarlig for gjennomføringen av denne beslutning på nasjonalt plan gjennom relevante 

nasjonale tjenester og uten at det berører nasjonale ordninger med hensyn til gjennomføring og organisering. I den forbindelse 

skal medlemsstatene 

a) samordne aktivitetene knyttet til iverksettingen av de web-baserte verktøyene for Europass, 

b) fremme bruken av og øke bevisstheten om og synligheten av Europass, 

c) fremme og informere om tjenester som gir veiledning i tverrnasjonal læringsmobilitet og karriereplanlegging, herunder 

eventuelt tjenester for individuell veiledning, 

d) gjøre informasjon om læringsmuligheter, kvalifikasjoner og anerkjennelsespraksis tilgjengelig på internettplattformen for 

Europass, herunder gjennom lenker til relevante nasjonale nettsteder, 

e) involvere berørte parter fra alle relevante sektorer i aktivitetene som gjennomføres innenfor deres ansvarsområde, og 

fremme samarbeid mellom offentlige og private aktører. 

2. Overføring av informasjon til internettplattformen for Europass i henhold til artikkel 3 nr. 2 skal ikke medføre noen 

ytterligere forpliktelser for medlemsstatene. 

Artikkel 8 

Behandling og vern av personopplysninger 

Tiltakene fastsatt i denne beslutning skal gjennomføres i samsvar med unionsretten om vern av personopplysninger, særlig 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2). 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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Artikkel 9 

Overvåking og evaluering 

1. Kommisjonen skal etter behov rapportere om framskritt som er gjort og framtidig utvikling som forventes etter 

vedtakelsen av denne beslutning, i relevante utdannings-, opplærings- og sysselsettingspolitiske sammenhenger. 

2. Kommisjonen skal innen 23. mai 2023 og deretter hvert femte år framlegge for Europaparlamentet og Rådet en evalue-

ringsrapport om gjennomføringen og effekten av denne beslutning. 

3. Evalueringen skal foretas av et uavhengig organ på grunnlag av kvalitative og kvantitative indikatorer som er utviklet av 

Kommisjonen i samråd med medlemsstatene. 

Artikkel 10 

Deltakerstater 

1. Deltakelse i aktivitetene nevnt i denne beslutning skal være åpen for stater i Det europeiske økonomiske samarbeids-

område som ikke er medlemsstater i Unionen, i samsvar med vilkårene fastsatt i avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde. 

2. Deltakelse skal også være åpen for tiltredende stater, søkerstater og mulige søkerstater om tiltredelse til Unionen, i 

samsvar med de avtaler de har inngått med Unionen. 

Artikkel 11 

Finansielle bestemmelser 

Gjennomføringen av denne beslutning på nasjonalt plan skal samfinansieres gjennom unionsprogrammer. De årlige bevilgningene 

skal godkjennes av Europaparlamentet og Rådet innenfor den flerårige finansielle rammen. 

Artikkel 12 

Oppheving og overgangsbestemmelser 

1. Vedtak nr. 2241/2004/EF oppheves. 

2. Det internettbaserte informasjonssystemet for Europass opprettet ved vedtak nr. 2241/2004/EF skal fortsatt være i drift 

inntil internettplattformen for Europass som fastsettes ved denne beslutning, er opprettet og satt i drift. 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Strasbourg 18. april 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

L. PAVLOVA 

Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/499 

av 25. mars 2019 

om fastsettelse av bestemmelser om videreføringen av pågående læringsmobilitetstiltak innenfor rammen 

av Erasmus+- programmet opprettet ved forordning (EU) nr. 1288/2013 i forbindelse med Det forente 

kongerikes utmelding av Unionen(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 165 nr. 4 og 166 nr. 4, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike underretningen om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold 

til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union (TEU). Traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike fra 

det tidspunktet avtalen om utmelding trer i kraft, eller dersom en slik avtale ikke foreligger, to år etter underretningen, 

det vil si fra 30. mars 2019, med mindre Det europeiske råd etter avtale med Det forente kongerike ved enstemmighet 

beslutter å forlenge fristen. 

2) Utmeldingen skjer i løpet av programperioden 2014–2020 for Erasmus+-programmet, der Det forente kongerike deltar. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013(3) fastsetter og regulerer Erasmus+-programmet. Denne 

forordning bør fastsette regler som gjør det mulig å videreføre de rettslige forpliktelsene som allerede er inngått med hensyn 

til pågående læringsmobilitetstiltak som Det forente kongerike deltar i, etter det utmelding av Unionen, i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1288/2013. 

4) Fra den datoen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike, opphører Det forente kongerike å være en 

programstat i henhold til artikkel 24 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1288/2013. For å unngå at nåværende Erasmus+-deltakere 

må avbryte pågående læringsmobilitetstiltak, bør reglene for støtteberettigelse for pågående læringsmobilitetstiltak under 

Erasmus+-programmet tilpasses. 

5) Med henblikk på forlengelse av finansieringen av pågående læringsmobilitetstiltak fra Unionens budsjett bør Kommisjonen 

og Det forente kongerike enes om å tillate at det gjennomføres kontroller og revisjoner av disse tiltakene. Dersom de 

nødvendige kontrollene og revisjonene ikke kan gjennomføres, bør dette anses som en alvorlig mangel i styrings- og 

kontrollsystemet. 

6) Ettersom målet for denne forordning, som er å muliggjøre videreføring av pågående læringsmobilitetstiltak som Det 

forente kongerike deltar i, og som ble igangsatt senest den datoen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike, 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 85I av 27.3.2019, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 182/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, ennå ikke kunngjort. 

(1) Uttalelse avgitt 20. februar 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 13. mars 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 19. mars 2019. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av «Erasmus+»: unionsprogrammet for 

utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og om oppheving av beslutning nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 

av 20.12.2013, s. 50). 

2020/EØS/7/69 
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nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i TEU. I samsvar 

med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig 

for å nå dette målet. 

7) I lys av at traktatene, i mangel av en utmeldingsavtale eller en forlengelse av toårsperioden etter Det forente kongerikes 

underretning, opphører å gjelde for Det forente kongerike fra 30. mars 2019, og i lys av behovet for før datoen for Det 

forente kongerikes utmelding av Unionen å sikre pågående læringsmobilitetstiltak innenfor rammen av Erasmus+- 

programmet, ble det ansett som hensiktsmessig å fastsette et unntak fra åtteukersperioden nevnt i artikkel 4 i protokoll 

nr. 1 om nasjonalforsamlingenes rolle i Den europeiske union, vedlagt TEU, traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap. 

8) Denne forordning bør som følge av dens hastende karakter tre i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende og få anvendelse fra dagen etter den dagen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike, med 

mindre en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike har trådt i kraft innen nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordning fastsetter bestemmelser om videreføring av læringsmobilitetstiltakene nevnt i artikkel 7 og 13 i forordning 

(EU) nr. 1288/2013 som finner sted i Det forente kongerike eller som omfatter enheter eller deltakere fra Det forente kongerike 

og som er påbegynt senest den datoen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike. 

Artikkel 2 

Støtteberettigelse 

1. Læringsmobilitetstiltakene nevnt i artikkel 1 skal fortsette å være støtteberettigede. 

2. Med henblikk på anvendelsen av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1288/2013 og rettsaktene om gjennomføring av 

nevnte forordning som er nødvendige for å gi virkning til nr. 1, skal Det forente kongerike behandles som en medlemsstat, med 

forbehold for denne forordning. 

Representantene for Det forente kongerike skal imidlertid ikke delta i komiteen nevnt i artikkel 36 i forordning (EU) 

nr. 1288/2013. 

Artikkel 3 

Kontroller og revisjoner 

Anvendelsen av reglene for kontroller og revisjoner av læringsmobilitetstiltakene nevnt i artikkel 1 skal avtales mellom 

Kommisjonen og myndighetene i Det forente kongerike. Kontrollene og revisjonene skal dekke hele tidsrommet for 

læringsmobilitetstiltak og tilknyttet oppfølging. 

Dersom de nødvendige kontrollene og revisjonene av Erasmus+-programmet ikke kan gjennomføres i Det forente kongerike, 

utgjør dette en alvorlig mangel med hensyn til oppfyllelse av de viktigste forpliktelsene i gjennomføringen av den rettslige 

forpliktelsen mellom Kommisjonen og det nasjonale kontoret i Det forente kongerike. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Den får anvendelse fra dagen etter den dagen traktatene opphører å gjelde for Det forente kongerike i henhold til artikkel 50 

nr. 3 i TEU. 

Denne forordning får imidlertid ikke anvendelse dersom en utmeldingsavtale inngått med Det forente kongerike i samsvar med 

artikkel 50 nr. 2 i TEU har trådt i kraft innen datoen nevnt i annet ledd i denne artikkel. 

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

Utferdiget i Strasbourg 25. mars 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 __________  
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	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1984 av 13. desember 2018 om anerkjennelse av ordningen «KZR INiG System» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF(*)
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	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/320 av 12. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU med hensyn til anvendelsen av de grunnleggende kravene i artikkel 3 nr. 3 bokstav g) i nevnte direktiv for å sikre lokalisering av anrop ved nødkommunikasjon fra mobile enheter(*)
	Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/514 av 14. mars 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer(*)
	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 av 16. april 2014 om fluorholdige klimagasser og om oppheving av forordning (EF) nr. 842/2006(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2065 av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av formatet for melding av medlemsstatenes opplærings- og sertifiseringsprogrammer(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2066 av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av minstekrav og vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifisering av fysiske personer som utfører installasjon, service, vedlikehold, reparasjon eller kassering a...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2067 av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av minstekrav og vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifisering av fysiske personer med hensyn til fastmonterte kulde-, klima- og varmepumpeanlegg og kjøle- og ...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2068 av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 517/2014, av formatet på etiketter til anlegg og produkter som inneholder fluorholdige klimagasser(*)
	Beslutning nr. E5 av 16. mars 2017 om praktiske ordninger for overgangsperioden for elektronisk utveksling av opplysninger nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009 2017/C 233/03(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1542 av 8. juni 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 med hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for visse kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak (infrastrukturforetak)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2189 av 24. november 2017 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2190 av 24. november 2017 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og malene for rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og rå...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1843 av 23. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til virkeområdet for malen for offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1844 av 23. november 2018 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(*)
	Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om endring av direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving av direktiv 2007/64/EF(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2055 av 23. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i forbindelse med betalingsinstitusjoners utøvelse av etablerings...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/296 av 20. februar 2019 om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av ordningen for normal bruk, for metoden til å vurdere om avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerl...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/806 av 22. mai 2015 om fastsettelse av spesifikasjoner for utformingen av EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1505 av 8. september 2015 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og formater for tillitslister i henhold til artikkel 22 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det in...
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1506 av 8. september 2015 om fastsettelse av spesifikasjoner for formater for avanserte elektroniske signaturer og avanserte segl som skal anerkjennes av offentlige organer i henhold til artikkel 27 nr. 5 og artikkel 37 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/...
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/650 av 25. april 2016 om fastsettelse av standarder for sikkerhetsvurdering av kvalifiserte signatur- og seglframstillingssystemer i henhold til artikkel 30 nr. 3 og artikkel 39 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og ...
	Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/1846 av 23. november 2018 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske utviklingen(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2205 av 29. november 2017 om nærmere regler for framgangsmåtene for melding om nyttekjøretøyer med store eller farlige mangler som er påvist under en utekontroll(*)
	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004(*)
	Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/61 av 19. desember 2018 om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for sektoren for offentleg forvalting i medhald av forordning (EF) nr. 1221/...
	Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/62 av 19. desember 2018 om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for bilindustrien i medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig de...
	Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/63 av 19. desember 2018 om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for sektoren for produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr i medhald av ...
	Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/418 av 13. mars 2019 om endring av avgjerd (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219
	Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/70 av 11. januar 2019 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til grafisk papir og kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til mykpapir og mykpapirprodukter
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/226 av 6. februar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med  1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoper...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/401 av 19. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 om opprettelse av et EU-register(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/505 av 19. desember 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 med hensyn til nivåene for geografisk fordeling(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2018/1595 av 23. oktober 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 23 fra Den internasjonale tolkningskomité for finans...
	Kommisjonsforordning (EU) 2019/412 av 14. mars 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 12 og 23 og internasjon...
	Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2018/646 av 18. april 2018 om en felles ramme for levering av bedre tjenester for ferdigheter og kvalifikasjoner (Europass) og om oppheving av vedtak nr. 2241/2004/EF(*)
	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/499 av 25. mars 2019 om fastsettelse av bestemmelser om videreføringen av pågående læringsmobilitetstiltak innenfor rammen av Erasmus+- programmet opprettet ved forordning (EU) nr. 1288/2013 i forbindelse med Det forente kongerikes utmelding av Unionen(*)



