
 

N
O

R
S

K
 u

tg
a

v
e 

 

EØS-tillegget 
til Den europeiske 
unions tidende 

ISSN 1022-9310 

Nr. 83 

26. årgang 

10.10.2019 

 

 I EØS-ORGANER  

 1. EØS-komiteen  

2019/EØS/83/01  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/998 av 12. juli 2018 om endring av 

vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til status for Kroatia når det gjelder koiherpes-

virussykdom (KHV), status for Finland når det gjelder infeksiøs hematopoietisk nekrose 

(IHN), listen over områder i Irland som er frie for Bonamia ostreae, og listen over områder i 

Det forente kongerike som er frie for Marteilia refringens, og om endring av vedlegg I til 

beslutning 2010/221/EU med hensyn til listen over områder i Det forente kongerike som er 

frie for østersherpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar) .......................................................................  1 

2019/EØS/83/02  Kommisjonsforordning (EU) 2019/268 av 15. februar 2019 om endring av forordning 

(EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 med 

hensyn til visse metoder for testing og prøvetaking for salmonella i fjørfe ...........................  4 

2019/EØS/83/03  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/49 av 4. januar 2019 om godkjenning 

av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenmetionin som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter  .................................................................................  10 

2019/EØS/83/04  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/26 av 8. januar 2019 om utfylling av EUs 

typegodkjenningsregelverk i forbindelse med Det forente kongerikes utmelding av 

Unionen .................................................................................................................................  16 

2019/EØS/83/05  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/830 av 9. mars 2018 om endring av vedlegg I 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 og delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 1322/2014 med hensyn til tilpasning av kjøretøyets oppbygging og 

allmenne krav med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer  ...........  23 

2019/EØS/83/06  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1584 av 22. oktober 2018 om 

endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennom-

føring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll  ...............  43 

2019/EØS/83/07  Kommisjonsforordning (EU) 2019/36 av 10. januar 2019 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til stoffet  

N-(2-metylsykloheksyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid  ........................................................  55 

2019/EØS/83/08  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1991 av 13. desember 2018 om 

tillatelse til å bringe bær av Lonicera caerulea L. i omsetning som et tradisjonelt nærings-

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

og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470  ........................  58 



2019/EØS/83/09  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/108 av 24. januar 2019 om tillatelse 

til å endre spesifikasjonene for den nye næringsmiddelingrediensen lipidekstrakt fra 

antarktisk krill (Euphausia superba) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470  .............................................................................................................................  61 

2019/EØS/83/10  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/109 av 24. januar 2019 om tillatelse 

til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. som et nytt næringsmiddel 

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

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470  .................................................  64 

2019/EØS/83/11  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/110 av 24. januar 2019 om tillatelse 

til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø som et nytt næringsmiddel i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470  .................................................  68 

2019/EØS/83/12  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1967 av 12. desember 2018 om 

endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet paromomycin med hensyn 

til øvre grenseverdi for restmengder  .....................................................................................  71 

2019/EØS/83/13  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/161 av 2. oktober 2015 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF gjennom fastsettelse av nærmere regler for 

sikkerhetselementer på emballasjen til legemidler for mennesker  ........................................  74 

2019/EØS/83/14  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av 

vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for 

systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012  .....................................................  101 

2019/EØS/83/15  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1985 av 13. desember 2018 om ikke 

å godkjenne Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 11  ..................................................................................................................................  121 

2019/EØS/83/16  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/784 av 29. mai 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

det aktive stoffet klotianidin  .................................................................................................  123 

2019/EØS/83/17  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262 av 20. september 2018 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klorta-

lonil, klortoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, 

fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, 

tiofanatmetyl og tribenuron  ...................................................................................................  128 

2019/EØS/83/18  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1264 av 20. september 2018 om 

fornyet godkjenning av det aktive stoffet petoksamid 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  .........................  131 

2019/EØS/83/19  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1265 av 20. september 2018 om 

godkjenning av det aktive stoffet fenpicoksamid i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011  .............................................  137 



2019/EØS/83/20  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1266 av 20. september 2018 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-dekanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, 

azadiraktin, bupirimat, karboksin, kletodim, sykloksydim, dazomet, diklofop, ditianon, 

dodin, fenazakin, fluometuron, flutriafol, heksytiazoks, hymeksazol, indolylsmørsyre, 

isoksaben, svovelpolysulfid, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-

fluvalinat og tebufenozid  ......................................................................................................  141 

2019/EØS/83/21  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1294 av 26. september 2018 om 

avslag på godkjenning av strandfurutjære som basisstoff i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler  ..........................  144 

2019/EØS/83/22  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1295 av 26. september 2018 om 

godkjenning av basisstoffet løkolje 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  .............................................  146 

2019/EØS/83/23  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1495 av 8. oktober 2018 om endring 

av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning 

av det aktive stoffet malation  ................................................................................................  150 

2019/EØS/83/24  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1500 av 9. oktober 2018 om ikke å 

fornye godkjenningen av det aktive stoffet tiram og om forbud mot bruk og salg av frø 

som er behandlet med plantevernmidler som inneholder tiram, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevern-

midler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011  ....  154 

2019/EØS/83/25  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1501 av 9. oktober 2018 om ikke å 

fornye godkjenningen av det aktive stoffet pymetrozin i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring 

av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011  .........................................  157 

2019/EØS/83/26  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1532 av 12. oktober 2018 om ikke å 

fornye godkjenningen av det aktive stoffet dikvat i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011  .............................................  160 

2019/EØS/83/27  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1659 av 7. november 2018 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med henblikk på de 

vitenskapelige kriteriene for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper innført ved 

forordning (EU) 2018/605  ....................................................................................................  163 

2019/EØS/83/28  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796 av 20. november 2018 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenoks, klorpyrifos, 

klorpyrifosmetyl, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, 

dimoksystrobin, fenoksaprop-p, fenpropidin, lenacil, mankozeb, mekoprop-p, metiram, 

nikosulfuron, oksamyl, pikloram, pyraklostrobin, pyriproksyfen og tritosulfuron  ................  167 

2019/EØS/83/29  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1913 av 6. desember 2018 om 

fornyet godkjenning av det aktive stoffet tribenuron 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  .........................  170 



2019/EØS/83/30  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1914 av 6. desember 2018 om ikke å 

fornye godkjenningen av det aktive stoffet kinoksyfen i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring 

av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011  .........................................  174 

2019/EØS/83/31  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1915 av 6. desember 2018 om 

godkjenning av det aktive stoffet Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y -27328 i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011  ...............................................................................................  177 

2019/EØS/83/32  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1916 av 6. desember 2018 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac .........................................................  181 

2019/EØS/83/33  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1917 av 6. desember 2018 om ikke å 

fornye godkjenningen av det aktive stoffet flurtamon i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011  .............................................  184 

2019/EØS/83/34  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1865 av 28. november 2018 om ikke 

å fornye godkjenningen av det aktive stoffet propikonazol i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring 

av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011  .........................................  187 

2019/EØS/83/35  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1847 av 26. november 2018 om endring av vedlegg V 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter  .......  191 

2019/EØS/83/36  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1699 av 9. november 2018 om 

fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske 

avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2018 til 

30. desember 2018 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring  ..........................  194 

2019/EØS/83/37  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/228 av 7. februar 2019 om fast-

settelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger 

og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2018 til 30. mars 2019 

i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og 

utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring  ............................................................  197 

2019/EØS/83/38  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  ...........................................  200 

2019/EØS/83/39  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/235 av 24. januar 2019 om endring 

av vedtak 2008/411/EF med hensyn til en ajourføring av relevante tekniske vilkår for 

frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz  ........................................................................................  252 

2019/EØS/83/40  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1973 av 7. desember 2018 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 om de tekniske spesifikasjonene 

for det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystemet for fart på innlands vannveier 

(ECDIS for innlands vannveier) nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF  .....  261 

2019/EØS/83/41  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. februar 2017 om opprettelse 

av en ramme for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i havner 

 ...............................................................................................................................................  264 



2019/EØS/83/42  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2398 av 12. desember 2017 om endring av 

direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for kreftfram-

kallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet  ..................................................................  282 

2019/EØS/83/43  Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014 av 19. september 2014 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for minstebeløpet som kredittformidleres yrkesansvarsforsikring eller 

tilsvarende garanti skal dekke  ...............................................................................................  291 

2019/EØS/83/44  Kommisjonsforordning (EU) 2018/2026 av 19. desember 2018 om endring av vedlegg IV 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)  ...............  293 

2019/EØS/83/45  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2042 av 18. desember 2018 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 for å klargjøre WLTP-prøvings-

vilkårene og fastsette overvåking av typegodkjenningsdata  .................................................  300 

2019/EØS/83/46  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2043 av 18. desember 2018 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 for å klargjøre WLTP-prøvings-

vilkårene og fastsette overvåking av typegodkjenningsdata  .................................................  305 

2019/EØS/83/47  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2079 av 19. desember 2018 om 

godkjenning av frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009  .........................................................................................  310 

2019/EØS/83/48  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1906 av 30. november 2018 om 

endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for å oppdatere den europeiske 

listen over skipsgjenvinningsanlegg opprettet i henhold til europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1257/2013  .............................................................................................  321 

2019/EØS/83/49  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1987 av 31. oktober 2017 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 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 15  .................................................................  336 

2019/EØS/83/50  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1988 av 3. november 2017 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 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 4  ...................................................................  345 

2019/EØS/83/51  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1989 av 6. november 2017 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  .............................................................................................  357 

 II EFTA-ORGANER  

 1. EFTA-statenes faste komité  

 2. EFTAs overvåkingsorgan  

 3. EFTA-domstolen  

 III EU-ORGANER  

 1. Kommisjonen  



10.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/1 

 

EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/998 

av 12. juli 2018 

om endring av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til status for Kroatia når det gjelder koiherpesvirussykdom 

(KHV), status for Finland når det gjelder infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), listen over områder i Irland som er 

frie for Bonamia ostreae, og listen over områder i Det forente kongerike som er frie for Marteilia refringens, og om 

endring av vedlegg I til beslutning 2010/221/EU med hensyn til listen over områder i Det forente kongerike som er frie 

for østersherpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) 

[meddelt under nummer K(2018) 4381](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(1), særlig artikkel 43 nr. 2, artikkel 49 nr. 1, artikkel 50 nr. 3, 

artikkel 51 nr. 2 og artikkel 53 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Del C i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF(2) inneholder listen over medlemsstater, soner og segmenter som 

er erklært fri for visse sykdommer nevnt i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

2) På denne listen er hele Kroatias erklært fritt for koiherpesvirussykdom (KHV) og hele Finlands territorium erklært fritt 

for infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN). I de senere årene har disse medlemsstatene imidlertid meldt om flere 

utbrudd av de respektive sykdommene. 

3) Begge medlemsstatene sendte opplysninger til Kommisjonen om at de har truffet tiltak i samsvar med direktiv 

2006/88/EF for å håndtere disse utbruddene. Disse tiltakene pågår fortsatt i visse områder. 

4) På denne listen er hele Irlands kystlinje erklært fri for Bonamia ostreae, med unntak av åtte bukter. Som følge av et 

nylig utbrudd av Bonamia ostreae i en annen bukt i et irsk område som er oppført som fritt for denne sykdommen, er det 

i samsvar med direktiv 2006/88/EF blitt innført restriksjoner som fortsatt er i kraft. 

5) Videre er hele Nord-Irlands kystlinje erklært fri for Marteilia refringens. Det forente kongerike har imidlertid meldt om 

to utbrudd av denne sykdommen i to ulike bukter i Nord-Irland. Forflytningsrestriksjoner er innført i samsvar med 

direktiv 2006/88/EF og er fortsatt i kraft.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 16.7.2018, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2019 av 8. mai 2019 

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

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

(2) Kommisjonsvedtak 2009/177/EF av 31. oktober 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til programmer for 

overvåking og utryddelse samt sykdomsfri status for medlemsstater, soner og segmenter (EUT L 63 av 7.3.2009, s. 15). 
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6) I samsvar med opplysningene som er framlagt av Kroatia, Finland, Irland og Det forente kongerike, bør de berørte 

områdene ikke være oppført som frie for de aktuelle sykdommene, og den geografiske avgrensningen av de sykdomsfrie 

områdene i Kroatia, Finland, Irland og Det forente kongerike bør derfor ajourføres. 

7) Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2010/221/EU(1) inneholder listen over medlemsstater, soner og segmenter som anses 

som frie for visse sykdommer som ikke er nevnt i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. 

8) På denne listen er territoriet til Nord-Irland i Det forente kongerike ansett for å være fritt for østersherpesvirus 1 μvar 

(OsHV-1 μVar), med unntak av visse bukter. Som følge av et nylig utbrudd av OsHV-1 μVar, som oppsto i en annen 

bukt, bør den geografiske avgrensningen av det sykdomsfrie området for Det forente kongerike ajourføres. 

9) Vedlegg I til vedtak 2009/177/EF og vedlegg I til beslutning 2010/221/EU bør derfor endres. 

10) 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 del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF gjøres følgende endringer i fjerde kolonne «Geografisk avgrensning av det 

sykdomsfrie området (medlemsstat, soner eller segmenter)» i tabellen: 

1) I raden «Koiherpesvirussykdom (KHV)» skal posten for Kroatia lyde: «Hele territoriet, unntatt følgende soner: sonen som 

omfatter akvakulturvirksomheten ved Donji Miholjac (godkjenningsnummer 2T0109) samt elven Drava fra demningen 

Dubrava til dens elvemunning i elven Donau, og sonen som omfatter akvakulturvirksomheten ved Grudnjak (godkjennings-

nummer 2T0177) samt hele vassdraget til elven Vučica til dens elvemunning i elven Karašica, og fra elven Karašica til dens 

elvemunning i elven Drava.» 

2) I raden «Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)» skal posten for Finland lyde: «Hele territoriet, unntatt kystsegmentet i Ii i 

Kuivaniemi og følgende nedbørfelter: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi-området og 4.41 Pielinen-

området.» 

3) I raden «Infeksjon med Bonamia ostreae» skal posten for Irland lyde: 

«Hele Irlands kystlinje, unntatt 

1. Cork Harbour 

2. Galway Bay 

3. Ballinakill Harbour 

4. Clew Bay 

5. Achill Sound 

6. Loughmore, Blacksod Bay 

7. Lough Foyle 

8. Lough Swilly 

9. Kilkieran Bay». 

4) I raden «Infeksjon med Marteilia refringens» skal posten for Det forente kongerike lyde: 

«Hele Storbritannias kystlinje. 

Hele Nord-Irlands kystlinje, unntatt Belfast Lough og Dundrum Bay. 

  

(1) 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 (EUT L 98 av 20.4.2010, s. 7). 
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Hele kystlinjen til Guernsey og Herm. 

Jerseys kystområde: Området består av tidevannssonen og området nærmest kysten mellom Jerseys gjennomsnittlige 

høyvannslinje og en tenkt linje trukket tre nautiske mil fra Jerseys gjennomsnittlige lavvannslinje. Området ligger i bukten 

mellom Normandie og Bretagne, på sørsiden av Den engelske kanal. 

Hele kystlinjen til Isle of Man.» 

Artikkel 2 

I i tabellen i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU, i den fjerde kolonnen «Geografisk avgrensing av området som er omfatta av 

godkjende nasjonale tiltak» i raden «Østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar)» skal posten for Det forente kongerike lyde: 

«Territoriet til Storbritannia, bortsett frå River Roach, River Crouch, Blackwater Estuary og River Colne i Essex, 

nordkysten av Kent, Poole Harbour i Dorset og River Teign i Devon 

Territoriet til Nord-Irland, bortsett frå Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough og 

Strangford Lough 

Territoriet til Guernsey». 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/268 

av 15. februar 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 

med hensyn til visse metoder for testing og prøvetaking for salmonella i fjørfe(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av 

salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som overføres gjennom næringsmidler(1), særlig artikkel 4 nr. 1 annet 

ledd, artikkel 8 nr. 1 annet ledd og artikkel 13 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 2160/2003 har som formål å sikre at det treffes tiltak for å påvise og bekjempe salmonella og andre 

zoonotiske smittestoffer i alle relevante ledd av produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen, særlig på primær-

produksjonsnivå, for å redusere deres prevalens og den risikoen de utgjør for menneskers helse. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal det særlig fastsettes unionsmål for reduksjon av prevalensen av de 

zoonosene og zoonotiske smittestoffene som er oppført i vedlegg I til nevnte forordning, innenfor dyrepopulasjonene 

oppført i det samme vedlegget. Forordningen fastsetter også visse krav til disse målene. 

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010(2), (EU) nr. 517/2011(3), (EU) nr. 200/2012(4) og (EU) nr. 1190/2012(5) 

fastsetter krav til prøvetaking og testing som er nødvendige for å sikre harmonisert overvåking for å nå Unionens mål 

med hensyn til forekomst av salmonella hos fjørfepopulasjoner fastsatt i forordning (EF) nr. 2160/2003. 

4) Den europeiske standardiseringsorganisasjon og Den internasjonale standardiseringsorganisasjon reviderte nylig en 

rekke referansemetoder og en protokoll for å kontrollere overholdelsen av forordning (EU) nr. 200/2010, (EU)  

nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012, og disse forordningene bør derfor ajourføres. Ajourføringen 

bør særlig gjelde krav til bruk av alternative metoder i lys av den reviderte protokollen i referansestandarden EN ISO 

16140-2 (validering av alternative metoder) og den nye referansemetoden for påvisning av salmonella (EN ISO 6579-1).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 18.2.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 325 av 12.12. 2003, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010 av 10. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2160/2003 med hensyn til et unionsmål for reduksjon av prevalensen av salmonellaserotyper i flokker av voksent avlsfjørfe av arten 

Gallus gallus (EUT L 61 av 11.3.2010, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 517/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 

med hensyn til et unionsmål for reduksjon av prevalensen av visse salmonellaserotyper hos verpehøner av arten Gallus gallus og om 

endring av forordning (EF) nr. 2160/2003 og kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010 (EUT L 138 av 26.5.2011, s. 45). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2012 av 8. mars 2012 om et unionsmål for reduksjon av Salmonella enteritidis og Salmonella 

typhimurium i flokker av broilere, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 (EUT L 71 av 9.3.2012, s. 31). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1190/2012 av 12. desember 2012 om et unionsmål for reduksjon av Salmonella enteritidis og Salmonella 

typhimurium i kalkunflokker, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 (EUT L 340 av 13.12.2012, s. 29). 

2019/EØS/83/02 
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5) Alternative metoder som er behørig validert på grunnlag av referansemetodene, skal anses som likeverdige med 

referansemetodene. Bruk av alternative metoder er i dag begrenset til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak i 

henhold til punkt 3.4 i vedleggene til forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU)  

nr. 1190/2012. Vedkommende myndigheter bør imidlertid også ha mulighet til å benytte alternative metoder, ettersom 

det ikke foreligger noen grunn til å begrense bruken av behørig validerte alternative metoder til driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak. 

6) Representativ prøvetaking med sikte på bekjempelse av salmonella i flokker av verpehøner og avlshøner av arten Gallus 

gallus er ikke alltid praktisk i innredede bursystemer og fleretasjes systemer uten bur med gjødselbånd mellom hver 

etasje, som stadig oftere brukes til å huse disse fuglene. Det bør derfor tillates en alternativ prøvetakingsmetode som gir 

en praktisk løsning for prøvetaking av slike flokker, og som opprettholder en følsomhet som minst tilsvarer de 

nåværende prøvetakingsmetoder. 

7) Det bør fastsettes en overgangsbestemmelse som gir driftsansvarlige for næringsmiddelforetak tilstrekkelig tid til å 

tilpasse seg de endrede eller nye CEN-/ISO-standardene. Overgangsbestemmelsen vil også gjøre det mulig for drifts-

ansvarlige for næringsmiddelforetak å redusere byrden ved validering av alternative metoder i samsvar med den nye 

standarden EN ISO 16140-2 om laboratorier og produsenter av prøvesett, ettersom noen sertifikater basert på den 

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

8) Forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 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 

Endringer av forordning (EU) nr. 200/2010 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 200/2010 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Endringer av forordning (EU) nr. 517/2011 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 517/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Endringer av forordning (EU) nr. 200/2012 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 200/2012 endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 4 

Endringer av forordning (EU) nr. 1190/2012 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 1190/2012 endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 5 

Overgangsbestemmelse 

Fram til 31. desember 2021 kan driftsansvarlige for næringsmiddelforetak anvende metodene nevnt i nr. 3.2 og 3.4 i vedlegget 

til forordning (EU) nr. 200/2010, i nr. 3.2 og 3.4 i vedlegget til forordning (EU) nr. 517/2011, i nr. 3.2 og 3.4 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 200/2012 og i nr. 3.2 og 3.4 i vedlegget til forordning (EU) nr. 1190/2012 som gjaldt før de ble endret ved 

artikkel 1-4 i denne forordning. 
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Artikkel 6 

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 15. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 200/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 2.2.2.1 skal nye bokstaver d) og e) lyde: 

«d) I bursystemer der det ikke samler seg en tilstrekkelig mengde avføring på gjødselskraper eller båndrensere ved den 

enden av båndene der tømmingen foretas, skal det brukes fire eller flere fuktede stoffsvabere på minst 900 cm2 per 

svabersokk, fuktet med et egnet fortynningsmiddel (for eksempel 0,8 % natriumklorid, 0,1 % pepton i sterilt 

avionisert vann, sterilt vann eller andre fortynningsmidler som er godkjent av vedkommende myndighet), til å svabre 

en så stor overflate som mulig ved den enden av båndene der tømmingen foretas, ved alle tilgjengelige bånd etter at 

de har kjørt, slik at det sikres at hver svaber er belagt på begge sider med avføring fra gjødselbånd og gjødselskraper 

eller båndrensere. 

e) I fleretasjes låvesystemer eller hus for frittgående høner der det meste av avføringsmaterialet føres ut fra fjørfehuset 

med gjødselbånd, skal det tas ett par sokkeprøver ved å gå rundt i områdene med strø i samsvar med bokstav b), og 

minst to fuktede stoffsvabere tas med håndholdte svabere fra alle tilgjengelige gjødselbånd, som i bokstav d).» 

2) I nr. 3.1 skal nytt nr. 3.1.5 lyde: 

«3.1.5. Ved innsamling av stoffsvabere i samsvar med nr. 2.2.2.1 bokstav d) eller ett par sokkeprøver og to fuktede 

stoffsvabere i samsvar med 2.2.2.1 bokstav e) skal det blandes i samsvar med nr. 3.1.3 bokstav b).» 

3) I nr. 3.2 skal første ledd lyde: 

«Påvisning av Salmonella spp. skal utføres i samsvar med EN ISO 6579-1.» 

4) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Alternative metoder 

Alternative metoder kan benyttes i stedet for metodene for påvisning og serotypebestemmelse fastsatt i nr. 3.1, 3.2 og 

3.3 i dette vedlegg dersom de er validert i samsvar med EN ISO 16140-2 (for alternative påvisningsmetoder).» 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 517/2011 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. Prøvetaking utført av den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 

a) For flokker i bur skal det tas 2 × 150 gram naturlig blandet avføring som er samlet opp på gjødselskraper eller 

båndrensere, fra alle gjødselbånd eller gjødselskraper i fjørfehuset etter utgjødsling. For bursystemer uten 

gjødselskraper eller gjødselbånd skal det samles inn 2 × 150 gram blandet fersk avføring fra 60 forskjellige 

steder under burene i gjødselrennen. 

I bursystemer der det ikke samler seg en tilstrekkelig mengde avføring på gjødselskraper eller båndrensere ved 

den enden av båndene der tømmingen foretas, skal det brukes fire eller flere fuktede stoffsvabere på minst  

900 cm2 per svabersokk, til å svabre en så stor overflate som mulig ved den enden av båndene der tømmingen 

foretas, ved alle tilgjengelige bånd etter at de har kjørt, slik at det sikres at hver svaber er belagt på begge sider 

med avføring fra gjødselbånd og gjødselskraper eller båndrensere. 

b) I låver eller hus for frittgående høner skal det tas prøver med to par svabersokker. 

Svabersokkene må være tilstrekkelig absorberende til å kunne suge opp fuktighet. Svabersokkenes overflate 

må fuktes med et egnet fortynningsmiddel. 

Den som tar prøven, må gå omkring i fjørfehuset etter en rute som gir representative prøver fra alle deler av 

fjørfehuset eller den enkelte sektoren. Dette skal omfatte områder med strø og områder med spaltegulv, 

forutsatt at det er trygt å gå på spaltegulvet, men ikke områder utenfor fjørfehuset for flokker med adgang til 

utearealer. Prøvetakingen må omfatte alle innhegninger i hvert fjørfehus. Når prøvetakingen i den valgte 

sektoren er fullført, skal svabersokkene tas forsiktig av, slik at materialet som sitter fast på dem, ikke faller av. 

I fleretasjes låvesystemer eller hus for frittgående høner der det meste av avføringsmaterialet føres ut fra fjørfe-

huset med gjødselbånd, skal det tas ett par sokkeprøver ved å gå rundt i områdene med strø samt minst ett 

ytterligere par med fuktede stoffsvabere fra alle tilgjengelige gjødselbånd, som i bokstav a) annet ledd. 

De to prøvene kan samles sammen så de danner én prøve for testing.» 

2) I nr. 3.1 skal nytt nr. 3.1.3 lyde: 

«3.1.3. Ved innsamling av stoffsvabere i samsvar med nr. 2.2.1 bokstav a) annet ledd skal det blandes i samsvar med  

nr. 3.1.1.» 

3) I nr. 3.2 skal første ledd lyde: 

«Påvisning av Salmonella spp. skal utføres i samsvar med EN ISO 6579-1.» 

4) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Alternative metoder 

Alternative metoder kan benyttes i stedet for metodene for påvisning og serotypebestemmelse fastsatt i nr. 3.1, 3.2 og 

3.3 i dette vedlegg dersom de er validert i samsvar med EN ISO 16140-2 (for alternative påvisningsmetoder).» 

 _____   
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VEDLEGG III 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 200/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. Påvisningsmetode 

Påvisning av Salmonella spp. skal utføres i samsvar med EN ISO 6579-1.» 

2) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Alternative metoder 

Alternative metoder kan benyttes i stedet for metodene for påvisning og serotypebestemmelse fastsatt i nr. 3.1, 3.2 og 

3.3 i dette vedlegg dersom de er validert i samsvar med EN ISO 16140-2 (for alternative påvisningsmetoder).» 

 _____  

VEDLEGG IV 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 1190/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. Påvisningsmetode 

Påvisning av Salmonella spp. skal utføres i samsvar med EN ISO 6579-1.» 

2) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Alternative metoder 

Alternative metoder kan benyttes i stedet for metodene for påvisning og serotypebestemmelse fastsatt i nr. 3.1, 3.2 og 

3.3 i dette vedlegg dersom de er validert i samsvar med EN ISO 16140-2 (for alternative påvisningsmetoder).» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/49 

av 4. januar 2019 

om godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenmetionin som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer som er 

godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Natriumselenitt ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

alle dyrearter. Stoffet ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

inngitt en søknad om ny vurdering av natriumselenitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. Innenfor rammen 

av den nye vurderingen ble det også inngitt en søknad for overtrukket granulert natriumselenitt. 

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

metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

5) Søkerne anmodet om at natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenmetionin klassifiseres i 

kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknadene var ledsaget av de opplysningene og dokumentene som 

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

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av 20. oktober 2015(3), 

28. januar 2016(4), 8. mars 2016(5) og 20. februar 2018(6) at natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og 

sink-L-selenmetionin under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse 

eller på miljøet. Myndigheten fastslo at grensen for tilsetting av organisk selen som er fastsatt for andre organiske 

selenforbindelser, også bør gjelde for sink-L-selenmetionin. Videre fastslo Myndigheten at natriumselenitt, overtrukket 

granulert natriumselenitt og sink-L-selenmetionin kan anses som effektive kilder til selen for alle dyrearter. Myndigheten 

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

rapportene om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer som ble framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenmetionin viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 10 av 14.1.2019, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2019 av 8. mai 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) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2015;13(11):4271. 

(4) EFSA Journal 2016;14(2):4398. 

(5) EFSA Journal 2016;14(3):4442. 

(6) EFSA Journal 2018;16(3):5197. 
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8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av stoffet natriumselenitt må få 

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

kravene som godkjenningen medfører. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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

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

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Natriumselenitt og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 3. august 2019 i samsvar med 

reglene som gjaldt før 3. februar 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder natriumselenitt, og som er framstilt og merket før 3. februar 2020 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 3. februar 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de 

er beregnet på dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder natriumselenitt, og som er framstilt og merket før 3. februar 2021 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 3. februar 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de 

er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. 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 Selen i mg per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 

12 % 

Kategori: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Forbindelser av mikronæringsstoffer 

3b801  Natrium-

selenitt 

Karakterisering av tilsetningsstoffet 

Natriumselenitt i pulverform med et 

seleninnhold på minst 45 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Natriumselenitt 

Kjemisk formel: Na2SeO3 

CAS-nummer: 10102-18-8 

Einecs-nummer: 233-267-9 

Analysemetode(1) 

Til karakterisering av natriumselenitt: 

— Titrimetri — Den europeiske 

farmakopés monografi (Ph.Eur. 

01/2008:1677) og/eller 

— gravimetri. 

Til bestemmelse av samlet mengde natri-

um i natriumselenitt: 

— Atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) 

– EN ISO 6869:2000 eller 

— induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri (ICP-AES) – EN 

15510:2007. 

Til bestemmelse av samlet mengde selen i 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger: 

— Atomabsorpsjonsspektrometri ved 

hydridgenerering (HGAAS) etter 

oppslutning ved hjelp av mikrobølger 

– EN 16159:2012. 

Alle arter —  0,50 (i alt) 1. Natriumselenitt kan bringes i 

omsetning og brukes som til-

setningsstoff i form av et preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksen 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 tilsetnings-

stoffet og premiksen brukes med 

personlig verneutstyr. 

3. februar 

2029 
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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 Selen i mg per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 

12 % 

3b802  Overtrukket 

granulert 

natrium-

selenitt 

Karakterisering av tilsetningsstoffet 

Overtrukket granulert preparat av natrium-

selenitt med 

— et seleninnhold på 1–4,5 %, 

— overflatebehandlingsmidler og dis-

pergeringsmidler (polyoksyetylen (20) 

sorbitanmonolaurat (E432), glyse-

rolpolyetylenglykolrisinolat (E484), 

polyetyleneglykol 300, sorbitol 

(E420ii) eller maltdekstrin) på høyst  

5 prosent 

og 

— granuleringsmidler (kalsiummagne-

siumkarbonat, kalsiumkarbonat, mais-

kolber) på høyst 100 vektprosent. 

Partikler < 50 μm: under 5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Natriumselenitt 

Kjemisk formel: Na2SeO3 

CAS-nummer: 10102-18-8 

Einecs-nummer: 233-267-9 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av samlet mengde selen i 

fôrtilsetningen (overtrukket granulert 

preparat): 

— Atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma (ICP-AES) 

eller 

— induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri (ICP-MS). 

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

fôrvarer som en premiks. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksen 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 tilsetnings-

stoffet og premiksen brukes med 

personlig verneutstyr. 

3. februar 

2029 



   

 

N
r. 8

3
/1

4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
0

.1
0

.2
0
1

9
 

 

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 Selen i mg per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 

12 % 

   Til bestemmelse av samlet mengde 

natrium i fôrtilsetningen (overtrukket 

granulert preparat): 

— Atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) 

– EN ISO 6869:2000 eller 

— induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri (ICP-AES) – EN 

15510:2007. 

Til bestemmelse av samlet mengde selen i 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger: 

— Atomabsorpsjonsspektrometri ved 

hydridgenerering (HGAAS) etter 

oppslutning ved hjelp av mikrobølger 

– EN 16159:2012. 

      

3b818 — Sink-L-selen-

metionin 

Karakterisering av tilsetningsstoffet 

Preparat i fast form av sink-L-selen-

metionin med et seleninnhold på 1-2 g/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Organisk selen i form av sink-L-selen-

metionin 

Kjemisk formel: C5H10ClNO2SeZn 

Krystallinsk pulver med 

L-selenmetionin > 62 %, 

selen > 24,5 %, 

sink > 19 % og 

klorid > 20 %. 

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

fôrvarer som en premiks. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksen 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 tilsetnings-

stoffet og premiksen brukes med 

personlig verneutstyr. 

3. februar 

2029 
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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 Selen i mg per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 

12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av selenmetionin i 

fôrtilsetningen: 

— Høytrykksvæskekromatografi med 

fluorescenspåvisning (HPLC-FLD). 

Til bestemmelse av samlet mengde selen i 

fôrtilsetningen: 

— Induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri (ICP-AES) eller 

— induktivt koplet plasma-massespektro-

metri (ICP-MS). 

Til bestemmelse av samlet mengde selen i 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger: 

— Atomabsorpsjonsspektrometri ved 

hydridgenerering (HGAAS) etter 

oppslutning ved hjelp av mikrobølger 

– EN 16159. 

Til bestemmelse av samlet mengde sink i 

fôrtilsetningen: 

— Induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri (ICP-AES) – EN 

15510 eller 

— induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri etter trykkopp-

slutning (ICP-AES) – EN 15621. 

    3. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

4. Maksimal tilsetning av organisk 

selen: 

0,20 mg Se per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/26 

av 8. januar 2019 

om utfylling av EUs typegodkjenningsregelverk 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 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) Den 29. mars 2017 underrettet Det forente kongerike 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) Utmeldingsavtalen inngått mellom forhandlerne gir rom for å anvende bestemmelsene i unionsretten for og i Det forente 

kongerike etter den dato traktatene opphører å gjelde for og i Det forente kongerike. Dersom denne avtalen trer i kraft, 

vil EUs typegodkjenningsregelverk få anvendelse for og i Det forente kongerike i overgangsperioden i samsvar med 

nevnte avtale, og vil opphøre å gjelde ved utløpet av denne perioden. 

3) En omfattende rettslig ramme for EU-typegodkjenning ble opprettet ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF(3), europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013(4), europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 168/2013(5) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628(6).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 8I av 10.1.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2019 av 8. mai 2019 

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

unions tidende nr. 57 av 18.7.2019, s. 31. 

(1) EUT C 440 av 6.12.2018, s. 95. 

(2) Europaparlamentets holdning av 11. desember 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. desember 2018. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skog-

brukskjøretøyer (EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for to- eller trehjuls 

kjøretøyer og firehjuls motorsykler (EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og 

partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og 

(EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53). 
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4) Disse rettsaktene lar produsenter velge hvilken typegodkjenningsmyndighet de ønsker å få typegodkjenning fra, slik at 

de kan bringe kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter i omsetning i Unionen. 

5) Det forente kongerikes utmelding av Unionen vil i mangel av særlige bestemmelser medføre at EF-typegodkjenninger 

og EU-typegodkjenninger som tidligere er gitt av typegodkjenningsmyndigheten i Det forente kongerike («den britiske 

typegodkjenningsmyndigheten») i samsvar med Unionens rettsakter, ikke lenger vil kunne sikre adgang til  

EU-markedet. Slike typegodkjenninger innehas også av produsenter som er etablert i andre medlemsstater enn Det 

forente kongerike. Kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er typegodkjent av Det forente 

kongerike i samsvar med Unionens rettsakter, kan bringes i omsetning i Unionen inntil EUs typegodkjenningsregelverk 

opphører å gjelde for og i Det forente kongerike, men det er nødvendig å innføre særlige bestemmelser for å gjøre det 

lettere å bringe slike kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter i omsetning i Unionen etter nevnte 

dato. 

6) EUs gjeldende typegodkjenningsregelverk gir ikke mulighet til fornyet godkjenning av typer som allerede er godkjent 

andre steder i Unionen. Produsenter bør imidlertid kunne fortsette å produsere kjøretøyer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter som er basert på typegodkjenninger som tidligere er gitt av den britiske typegodkjennings-

myndigheten, og fortsette å bringe slike kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter i omsetning i 

Unionen. Produsentene må derfor tillates å få nye typegodkjenninger fra typegodkjenningsmyndighetene i andre med-

lemsstater enn Det forente kongerike. 

7) Denne forordning bør også sikre at produsentene fortsatt har størst mulig frihet til å velge den nye EU-typegod-

kjenningsmyndigheten. Særlig bør produsentens valg ikke avhenge av samtykke fra den britiske typegodkjennings-

myndigheten eller av eventuelle avtaler mellom den britiske typegodkjenningsmyndigheten og den nye EU-typegod-

kjenningsmyndigheten. 

8) For å gi alle berørte parter den nødvendig rettssikkerhet og for å sikre produsenter like konkurransevilkår må det på en 

gjennomsiktig måte fastsettes like vilkår som gjelder i alle medlemsstater. 

9) For å muliggjøre fortsatt produksjon og omsetning av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

bør de krav som typer av disse skal oppfylle for å kunne godkjennes av typegodkjenningsmyndigheten i en annen 

medlemsstat enn Det forente kongerike, være de som gjelder for omsetning av nye kjøretøyer, systemer, komponenter 

og separate tekniske enheter, og ikke de som får anvendelse på nye typer. 

10) Kravene til nye kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter gjelder også for produsenter som 

innehar typegodkjenninger gitt av andre medlemsstater enn Det forente kongerike. Formålet med å fastsette samme krav 

til godkjenning av typer i henhold til denne forordning som til omsetning av nye kjøretøyer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter er å sikre likebehandling av produsenter som berøres av Det forente kongerikes utmelding, og 

produsenter som innehar typegodkjenninger gitt av andre medlemsstater enn Det forente kongerike. 

11) Intet i denne forordning bør hindre kjøretøyprodusenten i å søke på frivillig grunnlag om en EU-godkjenning av en 

kjøretøytype som tidligere er godkjent i Det forente kongerike, på grunnlag av visse krav som gjelder for nye typer 

systemer, komponenter eller separate tekniske enheter, dersom kjøretøytypen ellers er identisk med den som er godkjent 

i Det forente kongerike. 

12) Godkjenninger for helt nye typer kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter bør ikke omfattes av 

denne forordnings virkeområde. 

13) Typegodkjenninger som gis på grunnlag av denne forordning, bør kunne bygge på prøvingsrapporter som allerede er 

framlagt med sikte på å oppnå typegodkjenninger i Det forente kongerike, dersom kravene som danner grunnlaget for 

slike prøvingsrapporter, ikke er endret. For å muliggjøre fortsatt bruk av prøvingsrapporter utstedt av den tekniske 

instansen meldt av Det forente kongerike bør denne forordning fastsette et unntak fra kravet om at en slik teknisk 

instans skal utpekes av myndigheten som gir typegodkjenning, og meldes av medlemsstaten til Kommisjonen. For også 

å omfatte den perioden EUs typegodkjenningsregelverk opphører å gjelde for og i Det forente kongerike, bør denne 

forordning også fastsette et unntak fra de særlige kravene om utpeking og melding av tekniske instanser i tredjestater.  
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14) Videre bør EU-typegodkjenningsmyndighetene, ettersom de skal ha det fulle ansvaret for tildeling av nye EU-typegod-

kjenninger, ha mulighet til å kreve at nye prøvinger utføres for ethvert typegodkjenningselement dersom de anser det 

som hensiktsmessig. 

15) Med mindre denne forordning angir noe annet, bør de alminnelige reglene for EF-typegodkjenning og EU-typegod-

kjenning fortsatt få anvendelse. 

16) Det bør tas hensyn til at den rollen typegodkjenningsmyndighetene tildeles, ikke opphører ved produksjonen eller 

omsetningen av et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet, men strekker seg over flere år etter 

omsetningen av slike kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter. Dette gjelder særlig forpliktelser 

med hensyn til samsvar for kjøretøyer i bruk som omfattes av direktiv 2007/46/EF, og med hensyn til reparasjons- og 

vedlikeholdsopplysninger og mulige tilbakekallinger for kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

som omfattes av direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning 

(EU) 2016/1628. Det er derfor nødvendig at myndigheten som gir EU-typegodkjenning, overtar disse forpliktelsene 

også med hensyn til kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som bygger på samme type og 

allerede er brakt i omsetning i Unionen på grunnlag av britisk typegodkjenning, for å sikre at det finnes en ansvarlig 

typegodkjenningsmyndighet. 

17) Når produsentene anvender framgangsmåtene fastsatt i denne forordning, kan deres britiske typegodkjenning bli ugyldig 

før EUs typegodkjenningsregelverk opphører å gjelde for og i Det forente kongerike, som følge av tildeling av  

EU-typegodkjenning for samme type. Ettersom produsenter ikke bør komme dårligere ut etter å ha anvendt denne 

forordning, bør beholdningen av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er produsert på 

grunnlag av en gyldig britisk typegodkjenning, og som er i samsvar med reglene, kunne bringes i omsetning, registreres 

og tas i bruk når produsentene har fått en ny EU-typegodkjenning, så lenge EUs typegodkjenningsregelverk fortsatt 

gjelder for og i Det forente kongerike, forutsatt at disse kjøretøyene, systemene, komponentene og separate tekniske 

enhetene fortsatt oppfyller de generelle kravene i rettsaktene nevnt i artikkel 1. Ettersom tidspunktene for omsetning, 

registrering og ibruktaking kan variere, bør tidspunktet da det første av disse trinnene er foretatt, brukes for å fastsette 

fristene angitt i denne forordning. 

18) Det er også nødvendig at en EU-typegodkjenningsmyndighet overtar visse forpliktelser med hensyn til kjøretøyer, 

systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er brakt i omsetning i Unionen på grunnlag av britiske 

typegodkjenninger som enten er blitt ugyldige i henhold til artikkel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikkel 32 i forordning 

(EU) nr. 167/2013, artikkel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikkel 30 i forordning (EU) 2016/1628, eller som 

det ikke søkes om EU-typegodkjenning for. For å sikre at det finnes en ansvarlig EU-typegodkjenningsmyndighet bør 

produsenter pålegges å anmode EU-typegodkjenningsmyndigheten som skal godkjenne typer som tidligere er godkjent i 

Det forente kongerike, om å påta seg forpliktelser med hensyn til tilbakekallinger, opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold og samsvarskontroller av deres kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter i bruk som 

bygger på andre typer, og som allerede er brakt i omsetning i Unionen. For å begrense omfanget av forpliktelsene som 

EU-typegodkjenningsmyndigheten overtar, bør disse forpliktelsene bare gjelde kjøretøyer, systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter som bygger på britiske typegodkjenninger som er tildelt etter 1. januar 2008. 

19) Nasjonale myndigheters beslutninger som er truffet i samsvar med artikkel 27 nr. 3 i direktiv 2007/46/EF, artikkel 39  

nr. 3 i forordning (EU) nr. 167/2013 eller artikkel 44 nr. 3 i forordning (EU) nr. 168/2013 mens EUs typegodkjennings-

regelverk fortsatt gjelder for og i Det forente kongerike, og som muliggjør tilgjengeliggjøring på markedet, registrering, 

salg eller ibruktaking av restkjøretøyer som er av en type hvis britiske typegodkjenning har blitt ugyldig før den dagen 

EUs typegodkjenningsregelverk opphører å gjelde for og i Det forente kongerike, bør fortsatt gjelde. 

20) De unntakene og overgangsbestemmelsene for motorer eller kjøretøyer og ikke-veigående mobile maskiner der slike 

motorer er montert, som er fastsatt i artikkel 10 nr. 7 i direktiv 97/68/EF, artikkel 34 nr. 7 og 8 eller artikkel 58 nr. 5–11 

i forordning (EU) 2016/1628, og i rettsakter vedtatt på grunnlag av artikkel 19 nr. 6, artikkel 20 nr. 8, artikkel 28 nr. 6 

og artikkel 53 nr. 12 i forordning (EU) nr. 167/2013, gjør det mulig å bringe slike motorer, kjøretøyer og ikke-veigående 

mobile maskiner i omsetning uten krav om en gyldig typegodkjenning, og bør fortsette å gjelde. 

21) Ettersom målet for denne forordning, som er å utfylle direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning 

(EU) nr. 168/2013 og forordning (EU) 2016/1628 med særlige regler i forbindelse med Det forente kongerikes 

utmelding av Unionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, og derfor på grunn av dens omfang og 

virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 
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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. 

22) For å gi produsentene mulighet til å treffe de nødvendige tiltak for straks å forberede seg på Det forente kongerikes 

utmelding med hensyn til EUs typegodkjenningsregelverk bør denne forordning tre i kraft den tredje dagen etter at den 

er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning utfyller direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 og forordning 

(EU) 2016/1628 ved å fastsette særlige bestemmelser om EU-typegodkjenning og omsetning av kjøretøyer, systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter som er typegodkjent av typegodkjenningsmyndigheten i Det forente kongerike («den 

britiske typegodkjenningsmyndigheten»), mens EUs typegodkjenningsregelverk nevnt i artikkel 2 nr. 1 i denne forordning 

fortsatt gjelder for og i Det forente kongerike. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som omfattes av 

direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628 og typer av 

disse som er godkjent av den britiske typegodkjenningsmyndigheten på grunnlag av nevnte rettsakter eller en EU-rettsakt 

oppført i vedlegg IV til direktiv 2007/46/EF eller enhver rettsakt som oppheves ved disse EU-rettsaktene. 

2. Henvisninger til separate tekniske enheter i henhold til denne forordning skal forstås slik at de omfatter henvisninger til 

motorer i henhold til forordning (EU) 2016/1628. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «EU-typegodkjenningsmyndighet» en typegodkjenningsmyndighet i en annen medlemsstat enn Det forente kongerike, 

2) «britisk typegodkjenning» en EF-typegodkjenning eller EU-typegodkjenning gitt av den britiske typegodkjennings-

myndigheten, 

3) «EU-typegodkjenning» en EU-typegodkjenning som er gitt av en EU-typegodkjenningsmyndighet i samsvar med denne 

forordning. 

Artikkel 4 

Søknad om EU-typegodkjenning 

1. Som unntak fra artikkel 6 nr. 6 og artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2007/46/EF, artikkel 21 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013, 

artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013 og artikkel 20 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1628 kan en produsent som innehar 

en britisk typegodkjenning som ikke er blitt ugyldig i henhold til artikkel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikkel 32 i forordning 

(EU) nr. 167/2013, artikkel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikkel 30 i forordning (EU) 2016/1628, fram til EUs 

typegodkjenningsregelverk omtalt i artikkel 2 nr. 1 i denne forordning opphører å gjelde for og i Det forente kongerike, inngi en 

søknad til en EU-typegodkjenningsmyndighet om EU-typegodkjenning av samme type.  
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2. For å bli godkjent skal typen oppfylle de kravene til omsetning, registrering eller ibruktaking av nye kjøretøyer, systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter som gjelder på tidspunktet da EU-typegodkjenningen får virkning. 

3. Ved å inngi en søknad i henhold til nr. 1 er produsenten ansvarlig for å betale tilstrekkelige avgifter, fastsatt av  

EU-typegodkjenningsmyndigheten, for å dekke alle EU-typegodkjenningsmyndighetens kostnader i forbindelse med utøvelsen 

av myndighet og oppfyllelsen av forpliktelsene knyttet til EU-typegodkjenning. 

4. Ved inngivelse av søknaden i henhold til nr. 1 i denne artikkel skal produsenten på anmodning fra EU-typegodkjennings-

myndigheten framlegge all dokumentasjon og alle opplysninger som myndigheten anser som nødvendige for å avgjøre om den 

skal gi en EU-typegodkjenning i samsvar med artikkel 5. 

Dokumentasjonen og opplysningene nevnt i første ledd kan omfatte den opprinnelige britiske typegodkjenningen, herunder alle 

endringer, opplysningsmappen og prøvingsrapportene. For kjøretøyer kan en slik anmodning også omfatte en EF-typegod-

kjenning, EU-typegodkjenning eller UN-ECE-typegodkjenning med vedlegg, som del av typegodkjenningen av hele kjøretøyet. 

Artikkel 5 

Vilkår for tildeling av en EU-typegodkjenning og dens virkninger 

1. Som unntak fra artikkel 8 nr. 2, artikkel 9 nr. 1 og artikkel 10 nr. 1 og 2 i direktiv 2007/46/EF, artikkel 6 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 167/2013, artikkel 7 nr. 2 og artikkel 18 i forordning (EU) nr. 168/2013 og artikkel 6 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/1628 kan EU-typegodkjenningsmyndigheten som har mottatt en søknad i samsvar med artikkel 4 i denne forordning, gi et 

kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet EU-typegodkjenning dersom den aktuelle typen på tidspunktet 

da EU-typegodkjenningen får virkning, oppfyller de kravene som gjelder for omsetning, registrering eller ibruktaking av nye 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter. 

2. Dersom ingen nye krav får anvendelse, og uten at nr. 3 i denne artikkel berøres, kan EU-typegodkjenning gis på grunnlag 

av samme prøvingsrapporter som tidligere ble brukt til tildeling av den britiske typegodkjenningen i samsvar med gjeldende 

bestemmelser, uten hensyn til om den tekniske instansen som utstedte prøvingsrapporten, er blitt utpekt og meldt av medlems-

staten som ga EU-typegodkjenningen i samsvar med direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU)  

nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628, og selv etter at EUs typegodkjenningsregelverk nevnt i artikkel 2 nr. 1 i denne 

forordning opphører å gjelde for og i Det forente kongerike. 

3. Før det gis EU-typegodkjenning, kan EU-typegodkjenningsmyndigheten anmode om at bestemte prøvinger gjentas. I så 

fall skal disse prøvingene utføres av en teknisk instans som er utpekt og meldt av EU-typegodkjenningsmyndighetens 

medlemsstat i samsvar med direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU) nr. 168/2013 eller forordning 

(EU) 2016/1628. 

4. Typen som er godkjent i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, skal få et EU-typegodkjenningsdokument med et nummer 

bestående av identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten hvis typegodkjenningsmyndighet har gitt EU-typegodkjenningen, 

og nummeret til relevant rettsakt nevnt i artikkel 2 nr. 1. Den skal også inneholde nummeret på siste endringsrettsakt som 

inneholder typegodkjenningskravene som EU-typegodkjenningen gis i samsvar med. For kjøretøyer skal typegodkjennings-

dokumentet og samsvarssertifikatet under «Merknader» inneholde angivelsen «Tidligere typegodkjent som» og vise til 

nummeret og datoen for EU-typegodkjenningsdokumentet som er tildelt ved britisk typegodkjenning. For systemer, 

komponenter eller separate tekniske enheter skal typegodkjenningsdokumentet inneholde angivelsen «Tidligere typegodkjent 

og merket som» og vise til typegodkjenningsmerket som er tildelt ved britisk typegodkjenning. 

5. EU-typegodkjenningen får anvendelse den dagen den blir tildelt, eller på et senere tidspunkt fastsatt der. Den britiske 

typegodkjenningen blir ugyldig dagen før EU-typegodkjenningen får anvendelse. Den blir under alle omstendigheter ugyldig 

senest den dagen da EUs typegodkjenningsregelverk omhandlet i artikkel 2 nr. 1 opphører å gjelde for og i Det forente 

kongerike.  
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6. En EU-typegodkjenning skal anses som en EF-typegodkjenning eller en EU-typegodkjenning i henhold til direktiv 

2007/46/EF eller en rettsakt oppført i vedlegg IV til nevnte direktiv, forordning (EU) nr. 167/2013, forordning (EU)  

nr. 168/2013 eller forordning (EU) 2016/1628. Alle bestemmelsene i disse rettsaktene som ikke fravikes i denne forordning, får 

fortsatt anvendelse. EU-typegodkjenningsmyndigheten skal påta seg det fulle ansvaret for de forpliktelsene som følger av  

EU-typegodkjenningen. 

EU-typegodkjenningsmyndigheten skal også, fra tidspunktet da EU-typegodkjenningen får anvendelse, utøve all den myndighet 

og oppfylle alle forpliktelser som påhviler den britiske typegodkjenningsmyndigheten, med hensyn til følgende: 

a) Kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter som er produsert på grunnlag av den britiske typegod-

kjenningen, og som allerede er brakt i omsetning, registrert eller tatt i bruk i Unionen. 

b) Kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter som er produsert på grunnlag av den britiske typegod-

kjenningen, og som skal bringes i omsetning, registreres eller tas i bruk i Unionen i samsvar med tredje ledd. 

Kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter produsert på grunnlag av en britisk typegodkjenning som er 

blitt ugyldig som følge av tildeling av en EU-typegodkjenning, kan bringes i omsetning, registreres og tas i bruk i Unionen fram 

til EUs typegodkjenningsregelverk omhandlet i artikkel 2 nr. 1 i denne forordning opphører å gjelde for og i Det forente 

kongerike, eller, dersom EU-typegodkjenningen blir ugyldig før nevnte dato i henhold til artikkel 17 i direktiv 2007/46/EF, 

artikkel 32 i forordning (EU) nr. 167/2013, artikkel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikkel 30 i forordning (EU) 

2016/1628, fram til datoen da EU-typegodkjenningen blir ugyldig. For kjøretøyer skal produsentene angi EU-typegod-

kjenningsnummeret i et tillegg til samsvarssertifikatet før slike kjøretøyer bringes i omsetning, registreres eller tas i bruk i 

Unionen. 

EU-typegodkjenningsmyndigheten er ikke ansvarlig for den britiske typegodkjenningsmyndighetens handlinger eller 

unnlatelser. 

Artikkel 6 

EU-typegodkjenningsmyndigheten med ansvar for kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

av typer som ikke er godkjent i henhold til denne forordning 

1. Ved søknad om EU-typegodkjenning i henhold til artikkel 4 kan en produsent også anmode den berørte EU-typegod-

kjenningsmyndigheten om å overta den britiske typegodkjenningsmyndighetens forpliktelser med hensyn til produsentens andre 

kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter som er brakt i omsetning, registrert eller tatt i bruk i Unionen 

på grunnlag av britiske typegodkjenninger som enten er blitt ugyldige i henhold til artikkel 17 i direktiv 2007/46/EF, artikkel 32 

i forordning (EU) nr. 167/2013, artikkel 37 i forordning (EU) nr. 168/2013 eller artikkel 30 i forordning (EU) 2016/1628, eller 

som det ikke søkes om EU-typegodkjenning for i henhold til denne forordning. 

En slik anmodning skal framsettes for alle kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som bygger på 

britiske typegodkjenninger som produsenten innehar, og som er tildelt etter 1. januar 2008, med mindre produsenten framlegger 

bevis for EU-typegodkjenningsmyndigheten for at den har inngått en avtale med en annen EU-typegodkjenningsmyndighet som 

omfatter slike kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter. 

2. EU-typegodkjenningsmyndigheten kan tildele en EU-typegodkjenning i samsvar med artikkel 5 først etter å ha godtatt 

anmodningen i henhold til nr. 1 i denne artikkel og etter at produsenten har gitt sitt samtykke til å dekke kostnader som  

EU-typegodkjenningsmyndigheten pådrar seg som følge av utøvelsen av sin myndighet og oppfyllelsen av sine forpliktelser 

med hensyn til kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter. 

3. Etter at EU-typegodkjenningsmyndigheten har godtatt anmodningen nevnt i nr. 1 i denne artikkel og har gitt EU-typegod-

kjenning i samsvar med artikkel 5, skal denne myndigheten utøve all den myndighet og oppfylle alle forpliktelser som tidligere 

har påhvilt den britiske typegodkjenningsmyndigheten med hensyn til alle kjøretøyer, systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter produsert på grunnlag av de britiske typegodkjenningene som omhandlet i nr. 1 i denne artikkel, vedrørende 

tilbakekallinger, opplysninger om reparasjon og vedlikehold og samsvarskontroller av kjøretøyer i bruk. EU-typegodkjennings-

myndigheten er ikke ansvarlig for den britiske typegodkjenningsmyndighetens handlinger eller unnlatelser. 

4. EU-typegodkjenningsmyndigheten skal underrette typegodkjenningsmyndighetene i de andre medlemsstatene og Kommi-

sjonen om de typene som den har overtatt den britiske typegodkjenningsmyndighetens forpliktelser for i samsvar med nr. 1. 
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Artikkel 7 

Særlige bestemmelser 

Denne forordning er ikke til hinder for omsetning, tilgjengeliggjøring på markedet, registrering eller ibruktaking av motorer 

eller kjøretøyer og ikke-veigående mobile maskiner der slike motorer er montert, som er i samsvar med en type hvis britiske 

typegodkjenning er blitt ugyldig mens EUs typegodkjenningsregelverk omhandlet i artikkel 2 nr. 1 i denne forordning fortsatt 

gjelder for og i Det forente kongerike, i samsvar med artikkel 10 nr. 7 i direktiv 97/68/EF, artikkel 34 nr. 7 og 8 eller artikkel 58 

nr. 5–11 i forordning (EU) 2016/1628 og rettsakter vedtatt på grunnlag av artikkel 19 nr. 6, artikkel 20 nr. 8, artikkel 28 nr. 6 og 

artikkel 53 nr. 12 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. januar 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/830 

av 9. mars 2018 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 og delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 med hensyn til tilpasning av kjøretøyets oppbygging og 

allmenne krav med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 18 nr. 4 og artikkel 49 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Flere poster i vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 bør endres slik at det blir mulig å fastsette krav for ytterligere 

kjøretøygrupper i samsvar med de nyeste utgavene av visse standardregelverk for offisiell prøving av jordbruks- og 

skogbrukstraktorer fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECDs standardregelverk)(2). 

2) UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse som fastsatt i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014(3), ajourføres regelmessig. Listen bør derfor inneholde en forklarende merknad som presiserer at produ-

sentene kan bruke senere supplementer til de gjeldende endringsseriene av disse UN-ECE-reglementene, selv om de 

ikke er offentliggjort i Den europeiske unions tidende. 

3) For at det skal framgå tydelig at visse krav i unionsregelverket er likeverdige og helt i samsvar med kravene i OECDs 

standardregelverk, bør teksten i kravene og nummereringen i visse vedlegg til delegert forordning (EF) nr. 1322/2014 

tilpasses slik at de blir identiske med teksten og nummereringen i tilsvarende OECD-standardregelverk. 

4) For å redusere antallet personskader og dødsulykker som skyldes at nedfellbare veltevern montert bak på smalsporede 

traktorer ikke kan heves i potensielt farlige situasjoner, bør ergonomiske krav gjøres obligatoriske for å legge til rette for 

og oppmuntre tiltak for å sikre at veltevernet kan heves ved behov. 

5) Listen over prøvingsrapporter som er utstedt på grunnlag av OECDs standardregelverk og anerkjent med henblikk på  

EU-typegodkjenning som alternativ til prøvingsrapportene utstedt på grunnlag av delegert forordning (EU) 

nr. 1322/2014, bør ajourføres. 

6) For å avklare og forbedre visse prøvingsmetoder bør det foretas ytterligere mindre endringer av prøvingsmetoden for 

førersetet og av kravene om atkomst til førerplassen, om minstekrav til styrke for betjeningsinnretninger og om 

forbrenningshastigheten for materialet i førerhuset som fastsatt i delegert forordning (EU) nr. 1322/2014. 

7) Forordning (EU) nr. 167/2013 og delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 endres «NA» i rad nr. 38 i kolonnene for kjøretøygruppe Ca og Cb til «X».  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 6.6.2018, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1. 

(2) http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 av 19. september 2014 om utfylling og endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med henblikk på godkjenning av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer (EUT L 364 av 18.12.2014, s. 1). 

2019/EØS/83/05 
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Artikkel 2 

Endring av delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 

I delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres følgende endringer: 

 1) I artikkel 12 endres «for kjøretøyer i gruppe T2, T3 og T4.3» til «for kjøretøyer i gruppe T2/C2, T3/C3 og T4.3/C4.3». 

 2) I kapittel V skal ny artikkel 35a lyde: 

«Artikkel 35a 

Overgangsbestemmelser 

1. Fram til 26. juni 2018 skal nasjonale myndigheter fortsette å gi typegodkjenning til typer av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer eller typer av systemer, komponenter eller separate tekniske enheter i samsvar med denne forordning, 

i den ordlyd som gjaldt 25. juni 2018. 

2. Fram til 31. desember 2018 skal medlemsstatene tillate omsetning, registrering eller ibruktaking av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter på grunnlag av en type som er godkjent i 

samsvar med denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 25. juni 2018.» 

 3) I vedlegg I, i teksten under overskriften «Forklarende merknad», skal nytt ledd lyde: 

«Overgangsbestemmelsene i UN-ECE-reglementene oppført i tabellen får anvendelse, med mindre spesifikke alternative 

datoer er fastsatt i denne forordning. Samsvar med krav i senere endringer av dem som er oppført i denne tabellen, skal 

også godtas.» 

 4) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

 5) I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav B gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3.8.2 skal første ledd lyde: 

«Kaldskjørhetsegenskapene skal eventuelt kontrolleres enten i samsvar med kravene i nr. 3.8.2.1–3.8.2.7, eller 

med kravene i nr. 3.8.3.» 

b) Nytt nr. 3.8.3 skal lyde: 

«3.8.3. Bestandighet mot kaldskjørhet kan påvises ved å anvende reglene og retningslinjene i avsnitt 3 i denne 

bokstav B ved lave temperatur på -18 °C eller kaldere. Før den dynamiske prøvingen skal veltevernet og 

alt monteringsutstyr kjøles til -18 °C eller kaldere.» 

 6) I de forklarende merknadene til vedlegg VI skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Med mindre annet er angitt, skal ordlyden i kravene og nummereringen fastsatt i bokstav B være identisk med 

ordlyden og nummereringen i OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og 

skogbrukstraktorer (dynamisk prøving), OECDs standardregelverk 3, utgave 2017 av februar 2017.» 

 7) I vedlegg VII, i de forklarende merknadene til vedlegg VII, skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Med mindre annet er angitt, skal ordlyden i kravene og nummereringen fastsatt i bokstav B være identisk med 

ordlyden og nummereringen i OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og 

skogbrukstraktorer med belter, OECDs standardregelverk 8, utgave 2017 av februar 2017.» 

 8) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav B skal nr. 3.11.2 lyde: 

«3.11.2. Kaldskjørhetsegenskapene skal eventuelt kontrolleres i samsvar med kravene i nr. 3.11.2.1–3.11.2.7.»  
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b) I de forklarende merknadene til vedlegg VIII skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Med mindre annet er angitt, skal ordlyden i kravene og nummereringen fastsatt bokstav B være identisk med 

ordlyden og nummereringen i OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og 

skogbrukstraktorer (statisk prøving), OECDs standardregelverk 4, utgave 2017 av februar 2017.» 

 9) Vedlegg IX endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

10) Vedlegg X endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

11) Vedlegg XI endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

12) I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3.1.3 skal nytt ledd lyde: 

«Etter produsentens skjønn kan det foretas en ytterligere valgfri støymåling med motoren stanset og med hjelpeutstyr 

som ventilasjonsvifter, avisingsinnretninger og andre elektriske innretninger innstilt på høyeste trinn.» 

b) Nytt nr. 3.2.2.2.2 skal lyde: 

«3.2.2.2.2. Under den valgfrie tredje måleserien skal motoren stanses, og hjelpeutstyr som ventilasjonsvifter, 

avisingsinnretninger og andre elektriske innretninger skal være innstilt på høyeste trinn.» 

13) Vedlegg XIV endres i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

14) I vedlegg XV skal nr. 3.2.2 lyde: 

«3.3.2. Det øverste trinnet skal være lett å finne og nå for en person som forlater kjøretøyet. Den vertikale avstanden 

mellom to påfølgende trinn skal være lik. En toleranse på 20 mm er imidlertid tillatt.» 

15) I vedlegg XVIII, i de forklarende merknadene til vedlegg XVIII, skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Bortsett fra for nummereringen er kravene angitt i bokstav B identiske med ordlyden i OECDs standardregelverk for 

offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og skogbrukstraktorer (statisk prøving), OECDs standardregelverk 4, 

utgave 2017 av februar 2017.» 

16) I vedlegg XXII skal nr. 4 lyde: 

«4. Angivelse av støy 

Brukerhåndboken skal angi støynivået ved førerens ører for hvert prøvingsforhold fastsatt i vedlegg XIII, eller 

alternativt resultatene av lydnivåprøvingen i OECDs standardregelverk 5 i samsvar med nr. 4 i prøvings-

rapportmalen.» 

17) I vedlegg XXIII skal nr. 1.2.1 lyde: 

«1.2.1. Betjeningsinnretninger som ratt eller styrespaker, girstenger, betjeningshåndtak, veivaksler, pedaler og brytere 

skal velges og skal være utformet, konstruert og plassert slik at deres overføringskrefter, bevegelser, plassering, 

virkemåter og fargekoding er i samsvar med ISO-standard 15077:2008, herunder bestemmelsene i vedlegg A og 

C til nevnte standard.» 

18) I vedlegg XXVII skal nr. 2 lyde: 

«2. Forbrenningshastighet for førerhusmaterialer 

Forbrenningshastigheten for materialer i førerhuset, f.eks. setetrekk, vegger, gulv og eventuelt polstring, kan ikke 

overskride den høyeste hastigheten på 150 mm/min ved prøving i samsvar med ISO-standard 3795:1989 eller 

standarden FMVSS302.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Tabellen i vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 skal lyde: 

«Prøvingsrapport 

på grunnlag av 

OECDs standard-

regelverk nr. 

Emne Utgave Gyldighetsområde 
Alternativ til EU-prøvingsrapport 

på grunnlag av 

3 Offisiell prøving av veltevern på 

jordbruks- eller skogbrukstraktorer 

(dynamisk prøving) 

Utgave 2017 

februar 2017 

T1, T4.2 og T4.3 Vedlegg VI 

Vedlegg XVIII (dersom bil-

beltefestene har blitt prøvd) 

4 Offisiell prøving av veltevern på 

jordbruks- eller skogbrukstraktorer 

(statisk prøving) 

Utgave 2017 

februar 2017 

T1/C1, T4.2/C4.2 

og T4.3/C4.3 

Vedlegg VIII og 

Vedlegg XVIII (dersom bil-

beltefestene har blitt prøvd) 

5 Offisiell måling av støy ved førerplassen 

på jordbruks- og skogbrukstraktorer 

Utgave 2017 

februar 2017 

T og C Vedlegg XIII 

6 Offisiell prøving av veltevern montert 

foran på smalsporede jordbruks- og 

skogbrukstraktorer med hjul 

Utgave 2017 

februar 2017 

T2/C2, T3/C3 og 

T4.3/C4.3 

Vedlegg IX (dersom kravene 

til yteevne for nedfellbare vel-

tevern har blitt prøvd og 

oppfylt) og 

Vedlegg XVIII (dersom bil-

beltefestene har blitt prøvd) 

7 Offisiell prøving av veltevern montert 

bak på smalsporede jordbruks- og skog-

brukstraktorer med hjul 

Utgave 2017 

februar 2017 

T2/C2, T3/C3 og 

T4.3/C4.3 

Vedlegg X (dersom kravene til 

yteevne for nedfellbare vel-

tevern har blitt prøvd og 

oppfylt) og 

Vedlegg XVIII (dersom bil-

beltefestene har blitt prøvd) 

8 Offisiell prøving av veltevern på 

jordbruks- eller skogbrukstraktorer med 

belter 

Utgave 2017 

februar 2017 

C1, C2, C4.2 og 

C4.3 

Vedlegg VII og 

Vedlegg XVIII (dersom bil-

beltefestene har blitt prøvd) 

10 Offisiell prøving av vern mot fallende 

gjenstander på jordbruks- eller skog-

brukstraktorer 

Utgave 2017 

februar 2017 

T og C Vedlegg XI 

Del C» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg IX til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav B gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.3.1 skal lyde: 

«1.3.1. Innledende definisjon: Hjulets eller beltets midtplan 

Hjulets eller beltets midtplan ligger midt mellom de to planene for felgenes eller beltenes omkrets i deres 

ytterkant.» 

b) I nr. 1.3.2 skal nytt punktum lyde: 

«For traktorer med belter er sporvidden avstanden mellom beltenes midtplan.» 

c) I nr. 1.4 skal nytt punktum lyde: 

«For traktorer utstyrt med belter: Avstanden mellom vertikalplanene som står vinkelrett på traktorens midtplan i 

lengderetningen og går gjennom drivhjulenes aksler.» 

d) Nr. 2.1.2 og 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.2. Fast eller regulerbar minste sporvidde på 1 150 mm på den av akslene som er utstyrt med de største dekkene 

eller beltene. Det antas at den akselen som er utstyrt med de bredeste dekkene eller beltene, er innstilt med en 

sporvidde på høyst 1 150 mm. Sporvidden for den andre akselen må kunne stilles inn på en slik måte at 

bredden i ytterkanten av de smaleste dekkene eller beltene ikke er større enn bredden i ytterkanten av dekkene 

eller beltene på den andre akselen. Dersom de to akslene er utstyrt med felger og dekk eller belter av samme 

størrelse, skal den faste eller regulerbare sporvidden for de to akslene være mindre enn 1 150 mm. 

2.1.3. Masse på over 400 kg, men mindre enn 3 500 kg, tilsvarende traktorens egenvekt, inklusive veltevern og dekk 

eller belter med største dimensjon anbefalt av produsenten. Største tillatte masse skal ikke overstige 5 250 kg, 

og masseforholdet (største tillatte masse/referansemasse) kan ikke være større enn 1,75.» 

e) I nr. 3.1.2.3 skal nytt punktum lyde: 

«For traktorer utstyrt med belter skal produsenten fastsette sporviddeinnstillingen.» 

f) I nr. 3.1.3.2 skal annet og tredje punktum lyde: 

«Denne vinkelen skal være minst 38° når traktoren hviler i ustabil likevekt på hjulene eller beltene som er i kontakt 

med underlaget. Prøvingen skal gjennomføres én gang med rattet blokkert i full sving til høyre og én gang med rattet 

blokkert i full sving til venstre.» 

g) I nr. 3.1.4.3.1 gjøres følgende endringer: 

i) Raden for traktoregenskapene B0 skal lyde: 

«B0 (m) Bakdekkenes eller de bakre beltenes bredde» 

ii) Radene for traktoregenskapene D2 og D3 skal lyde: 

«D2 (m) Høyde på fordekkene eller de framre beltene ved full aksellast 

D3 (m) Høyde på bakdekkene eller de bakre beltene ved full aksellast» 

iii) I raden for traktoregenskap S endres «Summen av sporvidden (S) og bredden på dekkene (B0) skal være større enn 

veltevernets bredde B6» til «Summen av den bakre sporvidden (S) og bredden på dekkene eller beltene (B0) skal 

være større enn veltevernets bredde B6.» 

h) Nr. 3.1.4.3.2.2 skal lyde: 

«3.1.4.3.2.2. Rotasjonsaksen er parallell med traktorens lengdeakse og går gjennom midtpunktet av kontaktflatene på 

det for- og bakhjulet eller det fremre og bakre beltet som er nederst på prøvingsrampen.»  
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i) I nr. 3.1.5.1 skal siste ledd lyde: 

«Avstanden mellom tyngdepunktet og bakakselen (L3) eller forakselen(L2) skal beregnes ut fra traktorens 

massefordeling mellom bak- og forhjul eller bakre og framre belter.» 

j) Nr. 3.1.5.2 skal lyde: 

«3.1.5.2. Høyde på bakdekk eller bakre belter (D3) og fordekk eller framre belter (D2) 

Avstanden fra dekkets eller beltets høyeste punkt til horisontalplanet skal måles (figur 6.5), og den samme 

metoden skal brukes for for- og bakdekkene eller de framre og bakre beltene.» 

k) I nr. 3.1.5.4 skal siste ledd lyde: 

«Slagpunktet defineres av planet som tangerer veltevernet og går gjennom den linjen som forbinder de øverste 

utvendige punktene på for- og bakdekkene eller de framre og bakre beltene (figur 6.7).» 

l) I nr. 3.1.5.6 skal siste ledd lyde: 

«Slagpunktet defineres av planet som tangerer motorpanseret og veltevernet og går gjennom de øverste utvendige 

punktene på fordekket eller det framre beltet (figur 6.7). Målingen skal utføres på begge sider av motorpanseret.» 

m) I nr. 3.1.5.9 skal første og annet ledd under over overskriften «Høyde på forakselens omdreiningspunkt (H0)» lyde: 

«Den vertikale avstanden mellom midten av forakselens omdreiningspunkt og midten av fordekkenes eller de framre 

beltenes aksel (H01) skal angis i produsentens tekniske rapport og skal kontrolleres. 

Den vertikale avstanden fra midten av fordekkenes og de framre beltenes aksel til horisontalplanet (H02) skal måles 

(figur 6.8).» 

n) Nr. 3.1.5.10 og 3.1.5.11 skal lyde: 

«3.1.5.10. Bakakselens sporvidde (S) 

Bakakselens minste sporvidde med dekk eller belter med den største dimensjonen som produsenten har 

oppgitt, skal måles (figur 6.9). 

3.1.5.11. Bakdekkenes eller de bakre beltenes bredde (B0) 

Avstanden mellom et bakdekks eller et bakre beltes ytterste og innerste vertikalplan skal måles i dets 

øverste del (figur 6.9).» 

o) Nr. 3.2.1.3.4 skal lyde: 

«3.2.1.3.4. Sporvidden skal stilles inn slik at veltevernet, i den grad det er mulig, ikke støttes av dekkene eller beltene 

under motstandsprøvingen. Dersom prøvingen utføres i samsvar med den statiske metoden, kan hjulene 

eller beltene fjernes.» 

p) Nr. 3.2.2.2.4 skal lyde: 

«3.2.2.2.4. Dersom traktoren er utstyrt med et fjæringssystem mellom karosseriet og hjulene eller beltene, skal dette 

systemet være blokkert under prøvingen.» 

q) Nr. 3.2.5.4 skal lyde: 

«3.2.5.4. Rigg for statisk prøving 

En rigg som vist i figur 6.10 skal kunne utøve en loddrett kraft nedover på veltevernet gjennom en stiv  

bjelke som er ca. 250 mm bred, og som er forbundet med kraftpåføringsmekanismen ved hjelp av 

universalledd. Egnede akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene eller -beltene ikke opptar 

trykkraften.» 

r) I nr. 3.3.2.2 skal siste punktum i siste ledd lyde: 

«I denne sammenhengen skal innstillingen for for- og bakdekk eller framre og bakre belter samt innstillingen for 

sporvidde være den minste standardinnstillingen som produsenten har oppgitt.» 
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s) Figur 6.5 skal lyde: 

«Figur 6.5 

Nødvendige data for beregning av velt for en traktor med treaksial veltingsatferd 

 

Merknad: D2 og D3 bør måles med full aksellast.» 

t) I nr. 5.3.1 tilføyes følgende punktum i siste ledd: 

«For traktorer utstyrt med belter skal produsenten fastsette sporviddeinnstillingen.» 

u) I avsnitt B4 («Krav som gjelder virtuell prøving») skal nytt ledd lyde: 

«For traktorer utstyrt med belter skal følgende rader erstattes i den opprinnelige modellen: 

520 LOCATE 12, 40: PRINT 'HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=' 

*540 PRINT 'HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=': LOCATE 13, 29: PRINT'' 

650 LOCATE 17, 40: PRINT 'REAR TRACKS WIDTH B0=' 

970 LPRINT TAB(40); 'HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3='; 

*980 LPRINT 'HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2='; 

1160 LPRINT TAB(40); 'REAR TRACK WIDTH B0='; 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0/D3 + SQR((L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1)) 

1590 X(1, 5) = D3 

1660 Y(1, 5) = -L3 

* Dersom relevant» 

2) I de forklarende merknadene til vedlegg IX skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Med unntak av nummereringen i avsnitt B2 og B3, som er harmonisert med hele vedlegget, er ordlyden i kravene og 

nummereringen i bokstav B identisk med ordlyden og nummereringen i OECDs standardregelverk for offisiell 

prøving av veltevern montert foran på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer, OECDs standardregelverk 6, 

utgave 2017 av februar 2017.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegg X til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav A skal nytt nr. 3 lyde: 

«3. I tillegg til kravene angitt i nr. 2 skal ytelseskravene for nedfellbare veltevern angitt i avsnitt B3 oppfylles.» 

2) I bokstav B gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 3.1.2.2.5 skal lyde: 

«3.1.2.2.5. Den første belastningsprøvingen bak på veltevernet skal påføres på den siden prøvingsmyndighetene mener 

vil gi belastninger som er mest mulig ufordelaktige for veltevernet. Belastningen sideveis skal påføres på 

motsatt side av traktorens midtplan i lengderetningen i forhold til belastningen i lengderetningen. Belast-

ningen forfra skal påføres på samme side av veltevernets midtplan i lengderetningen som belastningen 

sideveis.» 

2) Nytt avsnitt B3 skal lyde: 

«B3. YTELSESKRAV FOR NEDFELLBARE VELTEVERN 

5.1. Virkeområde 

Dette avsnittet angir minstekrav til ytelse og prøving av nedfellbart veltevern montert bak som heves og/eller 

senkes manuelt av en stående fører (med eller uten delvis automatisk drift) og låses manuelt eller automatisk. 

5.2. I dette avsnitt menes med 

5.2.1. «manuelt nedfellbart veltevern» et veltevern montert bak med to stolper som føreren kan heve eller senke 

manuelt (med eller uten delvis automatisk drift), 

5.2.2. «automatisk nedfellbart veltevern» et veltevern montert bak med to stolper, med helautomatisk heve-/ 

senkefunksjon, 

5.2.3. «låsesystem» en innretning for manuell eller automatisk låsing av veltevernet i hevet eller senket stilling, 

5.2.4. «gripeområde» et område som produsenten har definert som en del av veltevernet, og/eller et ekstra håndtak 

montert på veltevernet som føreren kan bruke for å heve eller senke veltevernet, 

5.2.5. «tilgjengelig del av gripeområdet» det området der føreren kan håndtere veltevernet under heving eller 

senking. Dette området skal defineres ut fra det geografiske midtpunktet av gripeområdets tverrsnitt, 

5.2.6. «tilgjengelig område» det området der en stående fører kan påføre en kraft for å heve/senke veltevernet, 

5.2.7. «klemmepunkt» ethvert punkt der deler beveger seg i forhold til hverandre eller i forhold til faste deler på en 

slik måte at personer eller visse kroppsdeler kan komme i klem, 

5.2.8. «avklippingspunkt» ethvert punkt der deler beveger seg langs hverandre eller langs andre deler på en slik måte 

at personer eller visse kroppsdeler kan bli klemt eller klippet av, 

5.2.9. «ståplass» et sted på traktorplattformen som er tilgjengelig fra hovedatkomsten til førerplassen, og som har 

tilstrekkelig plass til en stående fører. 

5.3. Manuelt nedfellbart veltevern 

5.3.1. Innledende vilkår for prøving 

5.3.1.1. Gripeområde 

Manuell håndtering skal utføres av en stående fører ved hjelp av ett eller flere håndtak i veltebøylens 

gripeområde. 

Veltebøylen kan håndteres fra bakken eller fra en ståplass på plattformen (figur 7.8a og 7.8b).  
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Føreren kan håndtere veltebøylen parallelt med eller foran dens bane. 

En flertrinnsprosess med flere førerposisjoner og flere definerte gripeområder er tillatt. 

Gripeområdet skal være klart og permanent identifisert (figur 7.9). 

Dette området skal være utformet slik at det er uten skarpe kanter og hjørner eller ujevne flater som kan 

medføre personskade på føreren. 

Dette området kan være på den ene eller begge sider av traktoren og kan være en konstruksjonsdel av 

veltebøylen eller ekstra håndtak. I dette gripeområdet skal manuell håndtering for å heve eller senke 

veltebøylen ikke skape fare for avklipping, klemming eller ukontrollerbare bevegelser for føreren. 

5.3.1.2. Tilgjengelige soner 

Tre tilgjengelige soner med ulike mengder tillatt kraft er definert med hensyn til det horisontale bakkeplanet 

og de vertikalplanene som tangerer de ytterste delene av traktoren, som begrenser førerens plassering eller 

forflytning (figur 7.10). 

Sone I: Komfortsone 

Sone II: Sone som er tilgjengelig uten at kroppen bøyes forover 

Sone III: Sone som er tilgjengelig ved at kroppen bøyes forover 

Håndtering av veltebøylen parallelt med dens bane 

Førerens plassering og forflytning begrenses av hindringer. Disse utgjøres av deler av traktoren og defineres 

av vertikalplan som tangerer hindringens ytterkanter. 

Dersom føreren trenger å flytte føttene under manuell håndtering av veltebøylen, tillates forflytning enten i et 

plan parallelt med veltebøylens bane eller innenfor et ytterligere plan parallelt med det foregående for å unngå 

hindringen. Den totale forflytningen skal betraktes som en kombinasjon av rette linjer som løper parallelt med 

og vinkelrett på veltebøylens bane. En vinkelrett forflytning tillates forutsatt at føreren kommer nærmere 

veltebøylen. Det tilgjengelige området skal anses å være området som avgrenses av de tilgjengelige sonenes 

yttergrense (figur 7.11). 

Håndtering av veltebøylen foran dens bane: 

Utvidelser av sone II og III anses som tilgjengelige bare i forbindelse med håndtering av veltebøylen foran 

dens bane (figur 7.12). I disse utvidelsene er de tillatte aktiveringskreftene de samme som i henholdsvis sone 

II og sone III. 

Dersom føreren trenger å flytte på seg under manuell håndtering av veltebøylen, må det skje gjennom en 

forflytning uten noen hindring innen et plan som er parallelt med veltebøylens bane. 

I så fall skal det tilgjengelige området anses å være det området som avgrenses av de tilgjengelige sonenes 

yttergrense. 

5.3.1.3. Ståplass 

Enhver ståplass på plattformen som produsenten har angitt, skal være tilgjengelig fra hovedatkomsten til 

førerplassen og oppfylle følgende krav: 

— En ståplass skal ha tilstrekkelig plass for begge førerens føtter, være flat og ha en sklisikker overflate. 

Avhengig av maskinoppbygningen kan den bestå av to atskilte flater og bruke maskinkomponenter. Den 

skal være plassert slik at føreren kan beholde en stabil posisjon under utførelse av nødvendig service, og 

være på samme høydenivå med en toleranse på ± 50 mm. 

— Det skal finnes håndtak og/eller rekkverk for å muliggjøre trepunktskontakt. Deler av maskinen kan anses 

å oppfylle dette kravet. 

En ståplass anses å ha tilstrekkelig plass dersom overflaten er et kvadrat med et tverrsnitt på minst 400 mm per 

side (figur 7.13). 

Alternativt kan kravet til ståplass oppfylles ved at det er tilstrekkelig plass til én fot på en flat overflate og ett 

kne på setet. 
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5.3.1.4. Prøvingsforhold 

Traktoren skal være påsatt dekk med den største diameteren som produsenten har oppgitt, og med minste 

tverrprofil for dekk med denne diameteren. Traktordekkene skal pumpes opp til det trykket som er anbefalt for 

arbeid i terrenget. 

Bakhjulene skal justeres til minste sporvidde, mens forhjulene justeres så likt denne sporvidden som mulig. 

Dersom det er mulig å ha to framre sporvidder med samme avstand til bakhjulenes minste sporvidde, skal den 

bredeste av disse to framre sporviddene velges. 

5.3.2. Prøvingsmetode 

Formålet med prøvingen er å måle den kraften som er nødvendig for å heve eller senke veltebøylen. Prøvingen 

skal utføres i statisk tilstand, uten noen innledende bevegelse av veltebøylen. Hver måling av den kraften som 

er nødvendig for å heve eller senke veltebøylen, skal foretas i en retning som tangerer veltebøylens bane, og 

som går gjennom det geometriske midtpunktet for tverrsnittene av gripeområdet. 

Gripeområdet skal anses som tilgjengelig når det ligger innenfor de tilgjengelige sonene eller innenfor området 

som avgrenses av de tilgjengelige sonene (figur 7.14). 

Den kraften som er nødvendig for å heve og senke veltebøylen, skal måles i ulike punkter som ligger innenfor 

den tilgjengelige delen av gripeområdet (figur 7.15). 

Den første målingen skal gjennomføres i enden av den tilgjengelige delen av gripeområdet når veltebøylen er 

helt senket (punkt 1 i figur 7.15). 

Den andre målingen defineres i forhold til beliggenheten til punkt 1 etter rotasjon av veltebøylen til det 

punktet der den vinkelrette linjen på veltebøylens bane er vertikal (punkt 2 i figur 7.15). 

Den tredje målingen skal gjennomføres etter rotasjon av veltebøylen til overkanten av den tilgjengelige delen 

av gripeområdet (punkt 3 i figur 7.15). 

Dersom veltebøylen ikke er fullt hevet ved den tredje målingen, skal et punkt måles i enden av den 

tilgjengelige delen av gripeområdet når veltebøylen er helt hevet (punkt 4 i figur 7.15). 

Dersom banen i enden av den tilgjengelige delen av gripeområdet mellom punkt 1 og 3 krysser grensen 

mellom sone I og II, skal det foretas en ytterligere måling i dette punktet (figur 7.16). 

Den største kraften i disse punktene skal ikke overstige tillatt kraft for sonen (I, II eller III). 

For å kunne måle kraften i de obligatoriske punktene er det mulig enten å måle verdien direkte eller måle det 

dreiemomentet som er nødvendig for å heve eller senke veltebøylen for å beregne kraften. 

5.3.3. Krav til godkjenning 

5.3.3.1. Påkrevd kraft 

Hvilken kraft som kan aksepteres for aktivering av veltevernet, avhenger av den tilgjengelige sonen som vist i 

tabell 7.2. 

Tabell 7.2 

Tillatte krefter 

Sone I II III 

Tillatt kraft (N) 100 75 50 

Når veltebøylen er helt senket eller hevet, tillates en økning på høyst 25 % av tillatt kraft. 

Dersom veltebøylen håndteres foran sin bane, tillates en økning på høyst 25 % av tillatt kraft. 

I forbindelse med senkingen tillates en økning på høyst 50 % av tillatt kraft. 
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5.3.3.2. Tilleggskrav 

Manuell håndtering for å heve eller senke veltebøylen må ikke skape fare for avklipping, klemming eller 

ukontrollerbare bevegelser for føreren. 

Et klemmepunkt anses ikke som farlig for førerens hender dersom sikkerhetsavstandene i gripeområdet 

mellom veltebøylen og traktorens faste deler er minst 100 mm for hender, håndledd og never og 25 mm for 

fingre (ISO 13854:1996). Sikkerhetsavstanden skal kontrolleres mot de håndteringsmåtene som er nevnt i 

brukerhåndboken. 

5.4. Manuelt låsesystem 

Innretningen som anvendes for å låse veltevernet i hevet eller senket posisjon, skal være konstruert slik at den 

— kan betjenes av en stående fører og befinner seg i en av de tilgjengelige sonene, 

— vanskelig kan fjernes fra veltevernet (f.eks. ved bruk av sikringspinner som låsepinner eller holdepinner), 

— ikke gir opphav til forvirring ved låsing (riktig plassering av pinnene skal være angitt), 

— ikke utilsiktet kan fjernes eller deler kan gå tapt. 

Dersom utstyret som anvendes til å låse veltevernet i hevet eller senket posisjon, er pinner, skal de kunne 

settes inn og fjernes fritt. Dersom dette krever bruk av kraft på veltebøylen, skal dette skje i samsvar med 

kravene i punkt 1 og 3 eller 4 (se nr. 5.3). 

Alle andre typer låseinnretninger skal ha en ergonomisk utforming hva angår form og kraft, særlig med 

henblikk på å unngå fare for klemming eller avklipping. 

5.5. Innledende prøving av automatisk låsesystem 

Et automatisk låsesystem som monteres på et manuelt nedfellbart veltevern, skal framlegges for en innledende 

prøving før motstandsprøvingen av veltevernet gjennomføres. 

Veltebøylen skal flyttes fra nedre posisjon til øverste låst posisjon og tilbake. Dette tilsvarer en syklus. Det 

skal gjennomføres 500 sykluser. 

Dette kan gjøres manuelt eller ved bruk av ekstern kraft (hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk aktivering).  

I begge tilfeller skal kraften påføres innenfor et plan parallelt med veltebøylens bane, og veltebøylens vinkel-

hastighet gjennom gripeområdet skal være noenlunde konstant og mindre enn 20 grader/s. 

Etter 500 sykluser skal den kraften som påføres når veltebøylen er i hevet posisjon, ikke være mer enn 50 % 

høyere enn den tillatte kraften (tabell 7.2). 

Veltebøylen skal låses opp i samsvar med brukerhåndboken. 

Etter 500 sykluser skal det ikke gjennomføres noe vedlikehold eller justering av låsesystemet. 

Merknad 1: Den innledende prøvingen kan også gjennomføres på automatisk nedfellbare veltevern. Prøvingen 

bør gjennomføres før motstandsprøvingen av veltevernet. 

Merknad 2: Den innledende prøvingen kan gjennomføres av produsenten. I så fall skal produsenten gi 

prøvingsinstitusjonen en erklæring som angir at prøvingen er gjennomført i samsvar med prøvingsmetoden, og 

at det ikke ble gjennomført noe vedlikehold eller justering av låseinnretningen etter de 500 syk-

lusene. Prøvingsinstitusjonen skal kontrollere produktenes ytelse med én syklus fra nedre til øverste låst 

posisjon og tilbake. 
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Figur 7.8 a 

Fra bakken 

Figur 7.8 b 

Fra plattformen 

Figur 7.9 

Gripeområde 

Gripeområde 
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Figur 7.10 

Tilgjengelige soner 

(dimensjoner i mm) 

Tilgjengelige soner sett ovenfra 

Bakken 

Tilgjengelige soner sett fra siden 
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Figur 7.11 

Området som avgrenses av de 

tilgjengelige sonene 

(dimensjoner i mm) 

Hindring 

Forflytning uten retningsendring 

Hindring 

Forflytning med én retningsendring 
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Figur 7.13 

Ståplass på plattformen 

Figur 7.12 

Håndtering av veltebøylen foran dens bane 
Tilgjengelige soner 

(dimensjoner i mm) 
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Figur 7.15 

Punkter der den nødvendige kraften skal kontrolleres 

Punkt 4 

Punkt 3 

Punkt 2 

Punkt 1 

Tilgjengelige soner 

Gripeområdets bane 

Tilgjengelig del av gripeområdet 

Figur 7.14 

Eksempel på tilgjengelig del av gripeområdet 
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3) I de forklarende merknadene til vedlegg X skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Med unntak av nummereringen i avsnitt B2 og B3, som er harmonisert med hele vedlegget, er ordlyden i kravene og 

nummereringen i bokstav B identisk med ordlyden og nummereringen i OECDs standardregelverk for offisiell 

prøving av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, OECDs 

standardregelverk 7, utgave 2017 av februar 2017.» 

 _____  

Punkt 1 

Punkt 2 

Punkt 3 

Punkt 4 

Ytterligere punkt 

Figur 7.16 

Punkter der den nødvendige kraften skal kontrolleres 
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VEDLEGG IV 

I vedlegg XI til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav C gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3.1.3 skal lyde: 

«3.1.3. Et vern kan være konstruert utelukkende med henblikk på å beskytte føreren dersom en gjenstand kommer 

fallende ovenfra. På vernet kan det være mulig å montere en mer eller mindre midlertidig beskyttelse mot været 

for føreren. Føreren vil normalt fjerne dette når det er varmt. Det finnes imidlertid vern med permanent 

kledning, der ventilasjon i varmt vær skjer gjennom vinduer eller luker. Ettersom kledningen kan øke vernets 

styrke, og ettersom den dersom den kan tas av, kan være tatt av ved en eventuell ulykke, skal alle deler som 

sjåføren kan ta av, fjernes før prøvingen. Dører og vinduer som kan åpnes, skal enten fjernes eller festes i åpen 

stilling under prøvingen, slik at de ikke øker vernets styrke.» 

b) Nytt nr. 3.1.3.1 skal lyde: 

«3.1.3.1. Dersom det i den vertikale projeksjonen av sikkerhetssonen finnes en takluke som kan åpnes, kan prøvingen 

på anmodning fra produsenten og på dennes ansvar og i samsvar med dennes anvisninger foretas enten med 

takluken 

— lukket eller låst, 

— åpen, eller 

— fjernet. 

Kravene i nr. 3.3 skal i alle tilfeller være oppfylt, og en beskrivelse av prøvingsforholdene skal angis i 

prøvingsrapporten. 

I disse reglene vises det heretter bare til prøving av vernet. Det er underforstått at dette omfatter kledning 

som ikke er av midlertidig art. 

En beskrivelse av enhver form for midlertidig kledning skal vedlegges spesifikasjonene. Glass og annet 

skjørt materiale skal fjernes før prøvingen. Komponenter i traktoren og vernet som kan bli skadet under 

prøvingen, og som ikke har innvirkning på veltevernets styrke eller dimensjoner, kan fjernes før prøvingen 

dersom produsenten ønsker dette. Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer under prøvingen. 

Produsenten kan levere inn flere identiske prøveeksemplarer dersom flere fallprøvinger er påkrevd.» 

c) Nytt nr. 3.6.2.8 innsettes før tabell 10.2: 

«3.6.2.8. Alternativt kan disse kravene kontrolleres gjennom slagprøving på prøvingsgjenstanden dersom alle 

konstruksjonselementer har en temperatur på eller under – 18 °C.» 

d) Overskriften til figur 10.3 skal lyde: 

«Figur 10.3 

Minste prøvingsoppstilling for vern mot fallende gjenstander 

Veltevern godt festet til prøvingsbenken på normalt monteringssted» 

2) I de forklarende merknadene til vedlegg XI skal forklarende merknad 1) lyde: 

«1) Med mindre annet er angitt, skal ordlyden i kravene og nummereringen fastsatt i bokstav C være identisk med 

ordlyden og nummereringen i OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og 

skogbrukstraktorer, OECDs standardregelverk 10, utgave 2017 av februar 2017.» 

 _____  
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VEDLEGG V 

I vedlegg XIV til delegert forordning (EU) nr. 1322/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I tillegg 3 gjøres følgende endringer: 

a) I tabellen skal radene for PS nr. 1 og 2 erstattes med følgende: 

«PS-nr. 
a 

10– 4 m 

t 

s 

1 0 089  

2 0 215»  

b) I tabellen skal radene for PS nr. 699 og 700 erstattes med følgende: 

«PS-nr. 
a 

10– 4 m 

t 

s 

699 0 023  

700 0 000 28·0» 

2) I tillegg 4a gjøres følgende endringer: 

a) I tabellen skal radene for PS nr. 1 og 2 erstattes med følgende: 

«PS-nr. 
a 

10– 4 m 

t 

s 

1 0 022  

2 0·089»  

b) I tabellen skal raden for PS nr. 699 lyde: 

«PS-nr. 
a 

10– 4 m 

t 

s 

699 0·062»  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1584 

av 22. oktober 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 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(*) 

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 22 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 25l nr. 3 bokstav b) i kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(2) er det i tilvekststadiet tillatt å 

supplere naturlig fôr for reker av Penaeidae-familien og for ferskvannsreker (Macrobrachium spp.), som nevnt i vedlegg 

XIIIa nr. 7 til nevnte forordning. Når det gjelder disse rekene i tidlige livsstadier i yngelanlegg og klekkerier er det 

viktig å bruke supplement til fôret, særlig kolesterol, for at de skal kunne utvikles. Kolesterol som supplement til fôret 

bør derfor utvides til å omfatte disse rekene også i deres tidlige livsstadier. 

2) I henhold til artikkel 27 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) nr. 889/2008 kan mineraler (herunder sporstoffer), vitaminer, 

aminosyrer og mikronæringsstoffer brukes ved foredling av økologiske næringsmidler bare dersom det er rettslig 

påkrevd at de skal brukes i de aktuelle næringsmidlene. I henhold til Den europeiske unions domstols dom i sak  

C-137/13(3) er bruken av disse stoffene i foredlingen av økologiske næringsmidler rettslig påkrevd bare dersom en 

bestemmelse i unionsretten eller en bestemmelse i nasjonal rett som er forenlig med den, direkte krever at stoffet 

tilsettes et næringsmiddel for at det aktuelle næringsmiddelet skal kunne bringes i omsetning. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848(4) vil tillate bruk av mineraler (herunder sporstoffer), vitaminer, 

aminosyrer og mikronæringsstoffer i økologisk morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede økologiske 

kornbaserte næringsmidler og barnemat dersom bruken av dem er tillatt i henhold til det relevante unionsregelverket. 

For å unngå et tomrom mellom den nåværende tolkningen av bruken av disse stoffene i næringsmidler beregnet på 

spedbarn og småbarn og for å sikre samsvar med det kommende økologiregelverket, bør bruken av disse stoffene tillates 

i produksjonen av økologisk barnemat beregnet på spedbarn og småbarn.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 23.10.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2019 av 8. mai 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. 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). 

(3) Domstolens dom av 5. november 2015, C-137/13, ECLI:EU:C:2014:2335. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/848 av 30. mai 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

og om oppheving av forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 av 14.6.2018, s. 1). 

2019/EØS/83/06 
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4) I henhold til artikkel 42 i kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 kan ikke-økologisk oppdrettede unghøner beregnet 

på eggproduksjon som er høyst 18 uker gamle, innføres i en økologisk produksjonsenhet fram til 31. desember 2014 på 

visse vilkår og dersom økologisk oppdrettede unghøner ikke er tilgjengelige. 

5) Økologisk oppdrettede unghøner beregnet på eggproduksjon er ikke tilgjengelige på unionsmarkedet i tilstrekkelige 

mengder og av tilstrekkelig kvalitet til å dekke verpehøneoppdretternes behov. For å gi mer tid til produksjonen av 

økologiske unghøner beregnet på eggproduksjon og for å fastsette nærmere regler for produksjonen av økologisk 

oppdrettede unghøner bør unntaket fra produksjonsreglene som tillater bruk av ikke-økologisk oppdrettede unghøner 

beregnet på eggproduksjon som er høyst 18 uker gamle, forlenges til 31. desember 2020. 

6) I henhold til artikkel 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 er det tillatt å bruke høyst 5 % ikke-økologisk proteinfôr for svin 

og fjørfe per tolvmånedersperiode i kalenderåret 2018. 

7) Det er ikke tilgang på økologisk protein i tilstrekkelige mengder og av tilstrekkelig kvalitet på unionsmarkedet til å 

dekke næringsbehovet hos svin og fjørfe som oppdrettes i økologiske driftsenheter. Tilbudet av økologiske protein-

vekster er fortsatt lavere enn etterspørselen. Muligheten til å bruke en begrenset andel ikke-økologisk proteinfôr for svin 

og fjørfe bør derfor forlenges til 31. desember 2020. 

8) I henhold til artikkel 30 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 skal det utveksles opplysninger om uregelmessigheter og 

overtredelser som påvirker et produkts økologiske status. Erfaringen viser at de nåværende verktøyene for å utveksle 

opplysninger dersom en medlemsstat konstaterer uregelmessigheter eller overtredelser i forbindelse med et produkt som 

kommer fra medlemsstaten, må forbedres. For økt effektivitet og virkning bør opplysningene gis ved bruk av systemet 

nevnt i artikkel 94 nr. 1 i forordning (EF) nr. 889/2008. 

9) I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007 har flere medlemsstater 

oversendt saksdokumenter om visse stoffer til andre medlemsstater og Kommisjonen med sikte på å få disse stoffene 

godkjent og oppført i vedlegg I, II og IIIa til forordning (EF) nr. 889/2008. Disse saksdokumentene er gjennomgått av 

ekspertgruppen for teknisk rådgivning om økologisk produksjon («EGTOP») og Kommisjonen. 

10) I sine anbefalinger med hensyn til gjødsel(1) konkluderte EGTOP blant annet med at stoffene «kalkslam fra sukker-

produksjon» på grunnlag av sukkerrør og «xylitt» oppfyller målene og prinsippene for økologisk produksjon. Disse 

stoffene bør derfor oppføres i vedlegg I til forordning (EF) nr. 889/2008. 

11) I sine anbefalinger med hensyn til plantevernmidler(2) konkluderte EGTOP blant annet med at stoffene «Allium sativum 

(hvitløkekstrakt)», «COS-OGA», «Salix spp. cortex (ekstrakt av skogsøtebark)» og «natriumhydrogenkarbonat» 

oppfyller målene og prinsippene for økologisk produksjon. Disse stoffene bør derfor oppføres i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 889/2008. 

12) I sine anbefalinger med hensyn til produktene og stoffene som brukes eller tilsettes i økologiske produkter under visse 

faser av produksjonsprosessen, og som type behandling i samsvar med vedlegg I A til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 606/2009(3) i vinsektoren(4), konkluderte EGTOP blant annet med at stoffene «potetproteiner», «gjærprotein-

ekstrakter» og «kitosan framstilt av Aspergillus niger» til klaring (punkt 10 i vedlegg I A til forordning (EF) 

nr. 606/2009), «inaktivert gjær, autolysater av gjær og død, tørket gjær» som tilsetning (nr. 15 i nevnte vedlegg) og 

«mannoproteiner av gjærsopp» og «kitosan framstilt av Aspergillus niger» til bruk (nr. 6, 35 og 44 i nevnte vedlegg) 

oppfyller målene og prinsippene for økologisk produksjon. Disse stoffene bør derfor oppføres i vedlegg VIIIa til 

forordning (EF) nr. 889/2008. 

13) I sine anbefalinger med hensyn til produkter til rengjøring og desinfisering(5) konkluderte EGTOP blant annet med at 

natriumhydroksid også bør være tilgjengelig for økologisk biavl. 

14) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres.  

  

(1) Sluttrapport om gjødsel (II) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en. 

(2) Sluttrapport om plantevern (III): https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009 av 10. juli 2009 om fastsettelse av visse nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 479/2008 med hensyn til kategorier av vinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner (EUT L 193 av 

24.7.2009, s. 1). 

(4) Sluttrapport om vin: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en. 

(5) Sluttrapport om rengjøring og desinfisering: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_ 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 25 nr. 1 skal lyde: 

«1. For å rengjøre og desinfisere rammer, bikuber og tavler kan natriumhydroksid brukes. 

For å beskytte rammer, bikuber og tavler, særlig mot skadedyr, er det bare tillatt å bruke rottegift (bare i feller) og hensikts-

messige produkter oppført i vedlegg II.» 

2) I artikkel 25l nr. 3 skal bokstav b) lyde: 

«b) kan fôrrasjonen for reker av Penaeidae-familien og for ferskvannsreker (Macrobrachium spp.), som nevnt i vedlegg 

XIIIa avsnitt 7, inneholde høyst 25 % fiskemel og 10 % fiskeolje fra bærekraftig fiske. For å dekke rekenes 

kvantitative ernæringsmessige behov kan økologisk kolesterol brukes som supplement til fôret. Dersom økologisk 

kolesterol ikke er tilgjengelig, kan det benyttes ikke-økologisk kolesterol fra ull, skjell eller andre kilder. Muligheten 

til å bruke kolesterol som supplement til fôret gjelder både i tilvekststadiet og i tidlige livsstadier i yngelanlegg og 

klekkerier.» 

3) Artikkel 27 nr. 1 bokstav f) skal lyde: 

«f) Mineraler (herunder sporstoffer), vitaminer, aminosyrer og mikronæringsstoffer, forutsatt at 

i) deres bruk i vanlige næringsmidler er «direkte rettslig påkrevd» i den betydning at bruken er direkte påkrevd av 

bestemmelser i unionsretten eller bestemmelser i nasjonal rett som er forenlige med unionsretten, med den følge at 

næringsmiddelet ikke kan bringes i omsetning som vanlig næringsmiddel dersom disse mineralene, vitaminene, 

aminosyrene og mikronæringsstoffene ikke er tilsatt, eller 

ii) når det gjelder næringsmidler som bringes i omsetning som å ha særlige egenskaper eller virkninger med hensyn 

til helse eller ernæring eller med hensyn til bestemte forbrukergruppers behov: 

— i produkter som nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og b) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 609/2013(*) er bruken av dem tillatt ved nevnte forordning og rettsaktene som vedtas på grunnlag av 

artikkel 11 nr. 1 i nevnte forordning for de aktuelle produktene, 

— i produkter som omfattes av kommisjonsdirektiv 2006/125/EF(**), er bruken av dem tillatt ved nevnte 

direktiv, eller 

— i produkter som omfattes av kommisjonsdirektiv 2006/141/EF(***), er bruken av dem tillatt ved nevnte 

direktiv. 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og 

småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving 

av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 

29.6.2013, s. 35). 

(**) Kommisjonsdirektiv 2006/125/EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for 

spedbarn og småbarn (EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16). 

(***) Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om 

endring av direktiv 1999/21/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1).» 

4) I artikkel 42 bokstav b) endres datoen «31. desember 2018» til «31. desember 2020». 

5) I artikkel 43 skal annet ledd lyde: 

«For disse artene skal den høyeste prosentdelen ikke-økologisk proteinfôr som er tillatt per tolvmånedersperiode, være 5 % 

i kalenderårene 2018, 2019 og 2020.» 



Nr. 83/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.10.2019 

 

6) I artikkel 92a skal nytt nr. 1a lyde: 

«1a. Dersom en medlemsstat konstaterer uregelmessigheter eller overtredelser ved anvendelsen av denne forordning med 

hensyn til et produkt som kommer fra den medlemsstaten og som er påført opplysninger som nevnt i avdeling IV i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og i denne forordnings avdeling III eller vedlegg XI, og dersom slike uregelmessigheter eller 

overtredelser får konsekvenser for en eller flere andre medlemsstater, skal den umiddelbart underrette den eller de berørte 

medlemsstatene, de andre medlemsstatene og Kommisjonen om dette ved hjelp av systemet nevnt i artikkel 94 nr. 1 i denne 

forordning.» 

7) Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordning. 

8) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

9) Vedlegg VIIIa erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 22. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG I 

Gjødsel, jordforbedringsmidler og næringsstoffer nevnt i artikkel 3 nr. 1 og artikkel 6d nr. 2 

Merk: 

A: Godkjent i henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikkel 16 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) 

nr. 834/2007 

B: Godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007. 

 

Godkjenning 

Navn 

Sammensatte produkter eller produkter 

som inneholder bare materialene oppført 

nedenfor 

Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Husdyrgjødsel Produkt bestående av en blanding av dyreekskrementer og vegetabilsk 

materiale (dyrestrø) 

Ikke fra industrilandbruk 

A Tørket husdyrgjødsel og dehydrert 

hønsegjødsel 

Ikke fra industrilandbruk 

A Komposterte dyreekskrementer, 

herunder hønsegjødsel og kompostert 

husdyrgjødsel 

Ikke fra industrilandbruk 

A Flytende dyreekskrementer Bruk etter kontrollert gjæring og/eller passende fortynning 

Ikke fra industrilandbruk 

B Kompostert eller gjæret blandet hus-

holdningsavfall 

Produkt framstilt av kildesortert husholdningsavfall som er kompostert 

eller har gjennomgått anaerob gjæring med henblikk på biogass-

produksjon 

Bare vegetabilsk og animalsk husholdningsavfall 

Bare når det er produsert i et lukket og overvåket innsamlingssystem 

godkjent av medlemsstaten 

Høyeste tillatte konsentrasjoner i mg/kg tørrstoff: 

Kadmium: 0,7, kobber: 70, nikkel: 25, bly: 45, sink: 200, kvikksølv:  

0,4, krom (totalt): 70, krom (VI): ikke påviselig 

A Torv Bruk begrenset til hagebruk (kommersielt hagebruk, blomsterdyrking, 

tredyrking, planteskoler) 

A Kompost fra soppdyrking Det opprinnelige dyrkingsmediet kan bare være framstilt av produkter i 

dette vedlegget 

A Ekskrementer fra marker (mark-

kompost) og insekter 

 

A Guano  

A Kompostert eller gjæret blanding av 

vegetabilsk materiale 

Produkt framstilt av blandinger av vegetabilsk materiale som er kompos-

tert eller har gjennomgått anaerob gjæring med henblikk på biogass-

produksjon 

B Biorester fra biogassproduksjon som 

inneholder animalske biprodukter, og 

som er nedbrutt sammen med ma-

teriale av vegetabilsk eller animalsk 

opprinnelse, som oppført i dette 

vedlegg 

Animalske biprodukter (herunder biprodukter fra ville dyr) i kategori 3 og 

mage- og tarminnhold i kategori 2 (kategori 2 og 3 som definert i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(1)) må ikke 

stamme fra industrilandbruk 
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Godkjenning 

Navn 

Sammensatte produkter eller produkter 

som inneholder bare materialene oppført 

nedenfor 

Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

  Prosessene må være i samsvar med kommisjonsforordning (EU)  

nr. 142/2011(2) 

Skal ikke anvendes på spiselige deler av avlingen 

B Følgende produkter eller biprodukter 

av animalsk opprinnelse: 

Blodmel 

Hovmel 

Hornmel 

Beinmel eller degelatinert beinmel 

Fiskemel 

Kjøttmel 

Fjør- og hårmel 

Ull 

Pels (1) 

Hår 

Melkeprodukter 

Hydrolyserte proteiner (2) 

1) Høyeste tillatte konsentrasjoner av krom (VI) i mg/kg tørrstoff: ikke 

påviselig 

2) Skal ikke anvendes på spiselige deler av avlingen 

A Produkter og biprodukter av 

vegetabilsk opprinnelse til gjødsling 

Eksempler: mel av oljekaker, kakaoskall, maltspirer 

B Hydrolyserte proteiner av vegetabilsk 

opprinnelse 

 

A Tang og tare og produkter av tang og 

tare 

Når de er framkommet direkte gjennom 

i) fysiske prosesser, herunder dehydrering, frysing og maling 

ii) ekstraksjon med vann eller vandig sur og/eller basisk løsning 

iii) gjæring 

A Sagflis og treflis Trevirke som ikke er kjemisk behandlet etter felling 

A Kompostert bark Trevirke som ikke er kjemisk behandlet etter felling 

A Treaske Fra trevirke som ikke er kjemisk behandlet etter felling 

A Bløtt råfosfat Produkt angitt i nr. 7 i vedlegg I A.2 til europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 2003/2003(3) om gjødsel 

Kadmiuminnhold på høyst 90 mg/kg av P205 

A Aluminiumkalsiumfosfat Produkt angitt i nr. 6 i vedlegg I A.2 til forordning (EF) nr. 2003/2003 

Kadmiuminnhold på høyst 90 mg/kg av P205 

Må bare brukes på basisk jord (pH > 7,5) 

A Thomasfosfat Produkter angitt i nr. 1 i vedlegg I A.2 til forordning (EF) nr. 2003/2003 

A Kaliumråsalt eller kainitt Produkter angitt i nr. 1 i vedlegg I A.3 til forordning (EF) nr. 2003/2003 
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Godkjenning 

Navn 

Sammensatte produkter eller produkter 

som inneholder bare materialene oppført 

nedenfor 

Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Kaliumsulfat, eventuelt med innhold 

av magnesiumsalt 

Produkt framstilt av kaliumråsalt gjennom fysisk ekstraksjon, eventuelt 

med innhold av magnesiumsalt 

A Vinasse og vinasseekstrakt Unntatt vinasse fra salmiakkproduksjon 

A Kalsiumkarbonat 

(kritt, mergel, kalksteinsmel, kalk-

holdige havalger (maerl), fosfatholdig 

kritt) 

Bare naturlig forekommende 

A Magnesium- og kalsiumkarbonat Bare naturlig forekommende 

f.eks. dolomittkalk, malt magnesium, kalkstein 

A Magnesiumsulfat (kiseritt) Bare naturlig forekommende 

A Kalsiumkloridløsning Behandling av blader på epletrær etter påvist kalsiummangel 

A Kalsiumsulfat (gipsstein) Produkter angitt i nr. 1 i vedlegg I D til forordning (EF) nr. 2003/2003 

Bare naturlig forekommende 

A, B Kalkslam fra sukkerproduksjon Biprodukt fra sukkerproduksjon fra sukkerbete og sukkerrør 

A Kalkslam fra produksjon av 

vakuumsalt 

Biprodukt fra produksjon av vakuumsalt fra saltlake som finnes i fjell 

A Rent svovel Produkter angitt i vedlegg I D.3 til forordning (EF) nr. 2003/2003 

A Sporstoffer Uorganiske mikronæringsstoffer oppført i del E i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 2003/2003 

A Natriumklorid Bare steinsalt 

A Steinmel og leire  

B Leonarditt (ubehandlet organisk 

sediment rikt på humussyrer) 

Bare dersom det er framstilt som et biprodukt av gruvedrift 

B Xylitt Bare dersom det er framstilt som et biprodukt av gruvedrift (f.eks. 

biprodukt fra utvinning av brunkull) 

B Kitin (polysakkarid framstilt av skall 

av krepsdyr) 

Bare dersom det stammer fra bærekraftige fiskerier som definert i artikkel 

3 bokstav e) i rådsforordning (EF) nr. 2371/2002(4) eller økologisk 

akvakultur 

B Sedimenter rike på organisk materiale 

fra ferskvannsmasser som er dannet 

under anaerobe forhold 

(f.eks. sapropel) 

Bare organiske sedimenter som er biprodukter av forvaltning av fersk-

vannsmasser eller utvunnet fra tidligere ferskvannsområder 

Når det er relevant, bør utvinningen skje på en måte som gir minst mulig 

påvirkning av vannsystemet 

Bare sedimenter fra kilder som ikke er forurenset av pesticider, persis-

tente organiske forurensende stoffer og bensinlignende stoffer 
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Godkjenning 

Navn 

Sammensatte produkter eller produkter 

som inneholder bare materialene oppført 

nedenfor 

Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

  Høyeste tillatte konsentrasjoner i mg/kg tørrstoff: 

Kadmium: 0,7, kobber: 70, nikkel: 25, bly: 45, sink: 200, kvikksølv:  

0,4, krom (totalt): 70, krom (VI): ikke påviselig 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

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

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

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

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

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

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

(3) EUT L 304 av 21.11. 2003, s. 1. 

(4) Rådsforordning (EF) nr. 2371/2002 av 20. desember om bevaring og bærekraftig utnytting av fiskeriressurser innenfor rammen av den 

felles fiskeripolitikk (EFT L 358 av 31.12.2002, s. 59).»   
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG II 

Pesticider — plantevernmidler nevnt i artikkel 5 nr. 1 

Alle stoffer angitt i dette vedlegget må minst overholde bruksvilkårene angitt i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1). Mer restriktive bruksvilkår for økologisk produksjon er angitt i kolonne nummer to i hver 

tabell. 

1. Stoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse 

Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

Allium sativum (hvitløkekstrakt)  

Azadiraktin utvunnet av Azadirachta indica 

(Neem-tre) 

 

Basisstoffer (herunder lecitiner, sukrose, 

fruktose, eddik, myse, kitosanhydroklorid(2) 

og Equisetum arvense) 

Bare basisstoffer som definert i artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009(2) 

som er næringsmidler som definert i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002 

og som er av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse 

Stoffer som ikke skal brukes som ugressmidler, men bare til bekjempelse av 

skadedyr og sykdommer 

Bivoks Bare som sårbalsam/sårbeskyttelse 

COS-OGA  

Hydrolyserte proteiner, unntatt gelatin  

Laminarin Tare skal enten dyrkes økologisk i samsvar med artikkel 6d eller høstes på en 

bærekraftig måte i samsvar med artikkel 6c 

Feromoner Bare i feller og dispensere 

Planteoljer Alle bruksområder er godkjent, unntatt som ugressmiddel 

Pyretriner utvunnet av Chrysanthemum 

cinerariaefolium 

 

Pyretroider (bare deltametrin eller lambda-

cyhalotrin) 

Bare i feller med særlige lokkemidler, bare mot Bactrocera oleae og Ceratitis 

capitata Wied 

Kvassia utvunnet av Quassia amara Bare som insektmiddel, repellent 

Repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk 

opprinnelse / sauefett 

Bare på ikke-spiselige deler av avlingen og når avlingsmaterialet ikke spises av 

sau eller geit 

Salix spp. cortex (ekstrakt av skogsøtebark)  

(1) Stammer fra bærekraftige fiskerier eller økologisk akvakultur 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 309 av 

24.11.2009, s. 1). 

2. Mikroorganismer eller stoffer som produseres av mikroorganismer 

Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

Mikroorganismer Ikke av genmodifiserte organismer 

Spinosad  
  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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3. Andre stoffer enn dem nevnt i avsnitt 1 og 2 

Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår eller bruksrestriksjoner 

Aluminiumsilikat (kaolin)  

Kalsiumhydroksid Når det brukes som soppdrepende middel, bare til frukttrær, herunder i plante-

skoler, for å bekjempe Nectria galligena 

Karbondioksid  

Kobberforbindelser i form av kobber-

hydroksid, kobberoksyklorid, kobberoksid, 

Bordeaux-væske og trebasisk kobbersulfat 

Opptil 6 kg kobber per hektar per år 

For flerårige avlinger kan medlemsstatene som et unntak fra forrige ledd 

beslutte at grensen på 6 kg kobber kan overskrides i et gitt år, forutsatt at den 

gjennomsnittlige mengden som faktisk er anvendt i en femårig periode 

bestående av inneværende år og de fire foregående årene, ikke overskrider 6 kg 

Diammoniumfosfat Bare som lokkemiddel i feller 

Etylen Bare innendørs bruk som vekstregulerende middel kan tillates. Godkjenninger 

skal være begrenset til yrkesbrukere 

Fettsyrer Alle bruksområder er godkjent, unntatt som ugressmiddel 

Jernfosfat (jern(III)ortofosfat) Preparater til overflatespredning mellom dyrkede planter 

Kiselgur (diatoméjord)  

Svovelpolysulfid (kalsiumpolysulfid)  

Parafinolje  

Kalium- og natriumhydrogenkarbonat  

(også kjent som kalium-/natriumbikarbonat) 

 

Kvartssand  

Svovel»  
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VEDLEGG III 

«VEDLEGG VIIIa 

Produkter og stoffer som er godkjent for bruk eller tilsetting i økologiske vinprodukter omhandlet i artikkel 29c 

Type behandling i samsvar med 

vedlegg I A til forordning (EF)  

nr. 606/2009 

Produktenes eller stoffenes navn 

Særlige vilkår og restriksjoner innenfor rammen av de 

grensene og vilkårene som er fastsatt i forordning (EF)  

nr. 1234/2007 og (EF) nr. 606/2009 

Nr. 1: Bruk til lufting eller 

oksygenering 

— Luft 

— Gassformig oksygen 

 

Nr. 3: Sentrifugering og filtrering — Perlitt 

— Cellulose 

— Kiselgur 

Bruk bare som inaktivt filtreringshjelpemiddel 

Nr. 4: Bruk for å skape en inaktiv 

atmosfære og håndtere produktet 

atskilt fra luft 

— Nitrogen 

— Karbondioksid 

— Argon 

 

Nr. 5, 15 og 21: Bruk — Gjær(1)  

Nr. 6: Bruk — Diammoniumfosfat 

— Tiaminhydroklorid 

— Inaktivert gjær, autolysater av gjær 

og død, tørket gjær 

 

Nr. 7: Bruk — Svoveldioksid 

— Kaliumbisulfitt eller kalium-

disulfitt 

a) Det høyeste svoveldioksidinnholdet skal ikke 

overstige 100 milligram per liter for rødvin i 

henhold til del A nr. 1 bokstav a) i vedlegg I B 

til forordning (EF) nr. 606/2009, med et 

restsukkerinnhold under 2 gram per liter. 

b) Det høyeste svoveldioksidinnholdet skal ikke 

overstige 150 mg per liter for hvitvin og 

rosévin i henhold til del A nr. 1 bokstav b) i 

vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009, 

med et restsukkerinnhold under 2 gram per 

liter. 

c) For alle andre viner skal det høyeste svoveldi-

oksidinnholdet som anvendes 1. august 2010 i 

henhold til vedlegg I B til forordning (EF)  

nr. 606/2009, reduseres med 30 milligram per 

liter. 

Nr. 9: Bruk — Trekull til ønologisk bruk  

Nr. 10: Klaring — Gelatin til konsum(2) 

— Planteproteiner fra hvete eller 

erter(2) 

— Fiskelim(2) 

— Eggalbumin(2) 

— Tanniner(2) 

— Potetproteiner(2) 
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Type behandling i samsvar med 

vedlegg I A til forordning (EF)  

nr. 606/2009 

Produktenes eller stoffenes navn 

Særlige vilkår og restriksjoner innenfor rammen av de 

grensene og vilkårene som er fastsatt i forordning (EF)  

nr. 1234/2007 og (EF) nr. 606/2009 

 — Gjærproteinekstrakter(2) 

— Kasein 

— Kitosan framstilt fra Aspergillus 

niger 

— Kaliumkaseinater 

— Silisiumdioksid 

— Bentonitt 

— Pektolytiske enzymer 

 

Nr. 12: Bruk til syrning — Melkesyre 

— L(+)-vinsyre 

 

Nr. 13: Bruk til avsyrning — L(+)-vinsyre 

— Kalsiumkarbonat 

— Nøytralt kaliumtartrat 

— Kaliumhydrogenkarbonat 

 

Nr. 14: Tilsetting — Aleppofuruharpiks  

Nr. 17: Bruk — Melkebakterier  

Nr. 19: Tilsetting — L-askorbinsyre  

Nr. 22: Bruk til gjennomblåsing — Nitrogen  

Nr. 23: Tilsetting — Karbondioksid  

Nr. 24: Tilsetting for å stabilisere 

vinen 

— Sitronsyre  

Nr. 25: Tilsetting — Tanniner(2)  

Nr. 27: Tilsetting — Metavinsyre  

Nr. 28: Bruk — Gummi arabicum(2) (akasie-

gummi) 

 

Nr. 30: Bruk — Kaliumbitartrat  

Nr. 31: Bruk — Kobbersitrat  

Nr. 31: Bruk — Kobbersulfat  

Nr. 35: Bruk — Mannoproteiner av gjærsopp  

Nr. 38: Bruk — Eikeflis  

Nr. 39: Bruk — Kaliumalginat  

Nr. 44: Bruk — Kitosan framstilt fra Aspergillus 

niger 

 

Nr. 51: Bruk — Inaktivert gjær  

Type behandling i samsvar med 

avsnitt A nr. 2 bokstav b) i 

vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 606/2009 

— Kalsiumsulfat Bare for «vino generoso» eller «vino generoso de 

licor» 

(1) For de enkelte gjærstammene: om mulig framstilt av økologiske råvarer. 

(2) Om mulig framstilt av økologiske råvarer.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/36 

av 10. januar 2019 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til stoffet 

N-(2-metylsykloheksyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11  

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 inneholder en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for 

bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen 

ble innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) Del A i EU-listen inneholder både vurderte aromastoffer, som ikke er tildelt fotnoter, og aromastoffer under vurdering, 

som er identifisert med fotnotehenvisning 1–4. 

5) Stoffet N-(2-metylsykloheksyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid FL-nr. 16.119 ble oppført med fotnote 4 i samsvar med 

artikkel 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012, som betyr at ytterligere vitenskapelige opplysningene skulle 

framlegges innen 31. desember 2013 for å gjøre det mulig å fullføre vurderingen. 

6) Søkeren framla 18. November 2013 opplysninger om N-(2-metylsykloheksyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid  

FL-nr. 16.119. 

7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fullførte 1. februar 2017 vurderingen av 

stoffets trygghet (FL-nr. 16.119) når det brukes som aromastoff(4), og konkluderte med at bruk av stoffet ikke medfører 

noen sikkerhetsrisiko ved beregnet inntak gjennom kosten. Myndigheten bemerket også at stoffet er beregnet på å 

brukes som et stoff med aromaendrende egenskaper. Vilkårene for bruk av stoffet bør derfor gjenspeile dette. På denne 

bakgrunn bør det innføres begrensninger av bruken av visse kategorier næringsmidler. 

8) Hensikten med EU-listen fastsatt i forordning (EF) nr. 1334/2008 er bare å regulere bruken av aromastoffer som tilsettes 

næringsmidler for å tilføre eller endre duft og/eller smak. Stoffet med FL-nummer 16.119 kan tilsettes næringsmidler 

også for andre formål enn aromatisering, og slik bruk er fortsatt omfattet av andre unionsregler. I denne forordning 

fastsettes bruksvilkår som utelukkende gjelder bruk av FL-nr. 16.119 som aromastoff. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 11.1.2019, s. 85, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 354, 31.12.2008, s. 34. 

(2) EUT L 354, 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2017;15(3):4726. 

2019/EØS/83/07 
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9) Myndigheten framla også i sin uttalelse også merknader til spesifikasjonene for stoffet, og oppga at det manglet tilleggs-

opplysninger om forholdet mellom enantiomere. Søkeren har framlagt opplysninger om disse spørsmålene for Kommi-

sjonen. Spesifikasjonene bør derfor endres. 

10) Dette aromastoffet bør derfor oppføres som et vurdert stoff på EU-listen over aromastoffer uten fotnotehenvisningen 

som står i den nåværende posten i EU-listen. 

11) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 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 del A avsnitt 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 skal posten for N-(2-metylsykloheksyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid lyde: 

«16.119 N-(2-metylsykloheksyl)-

2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid 

1003050-32-5 2081  Blanding av cis-/trans-diastereomerer: 

— 60-80 % trans-, bestående av 50 % (1S,2S) 

og 50 % (1R,2R), og 

— 20-40 % cis-, bestående av 50 % (1R,2S) 

og 50 % (1S,2R). 

Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke mer enn 1 mg/kg 

I kategori 12 – ikke mer enn 6 mg/kg 

I kategori 14.1.4 – ikke mer enn 3 mg/kg 

 EFSA» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1991 

av 13. desember 2018 

om tillatelse til å bringe bær av Lonicera caerulea L. 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 Soloberry Ltd («søkeren») sendte 26. januar 2018 en melding til Kommisjonen om sin hensikt om å bringe 

bær av Lonicera caerulea L. («blåleddved») i omsetning på unionsmarkedet som et tradisjonelt næringsmiddel fra en 

tredjestat i henhold til artikkel 14 i forordning (EU) 2015/2283. Søkeren anmoder om at bær av Lonicera caerulea  

L. skal kunne konsumeres som sådan (friske eller fryste) av befolkningen generelt. 

5) De dokumenterte opplysningene framlagt av søkeren viser at bær av Lonicera caerulea L. har langvarig sikker bruk som 

næringsmiddel i Japan. 

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 trygghetsrelaterte innvendinger overfor 

Kommisjonen innen firemånedersfristen fastsatt i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 mot at bær av Lonicera 

caerulea L. bringes i omsetning i Unionen. 

8) Kommisjonen bør derfor tillate at bær av Lonicera caerulea L. 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. Bær av Lonicera caerulea L. 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 320 av 17.12.2018, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 327 av 11.2. 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). 

2019/EØS/83/08 
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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 13. 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 nærings-

middelet 

Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Bær av Lonicera caerulea L. (blåledd-

ved) 

(Tradisjonelt næringsmiddel fra en tredje-

stat) 

Ikke angitt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «Bær av 

blåleddved (Lonicera caerulea)».» 

 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

«Bær av Lonicera caerulea L. (blåledd-

ved) 

(Tradisjonelt næringsmiddel fra en tredje-

stat) 

Beskrivelse/definisjon: 

Det tradisjonelle næringsmiddelet er ferske og fryste bær av Lonicera caerulea 

var. edulis. 

Lonicera caerulea L. er en løvfellende busk som tilhører Caprifoliaceae-

familien. 

Typiske ernæringsmessige bestanddeler i bær av blåleddved (angitt i ferske 

bær): 

Karbohydrater: 12,8 % 

Fiber: 2,1 % 

Lipider: 0,6 % 

Proteiner: 0,7 % 

Aske: 0,4 % 

Vann: 85,5 %» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/108 

av 24. januar 2019 

om tillatelse til å endre spesifikasjonene for den nye næringsmiddelingrediensen lipidekstrakt fra antarktisk 

krill (Euphausia superba) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring 

av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. 

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

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

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om godkjenning og 

omsetning av et nytt næringsmiddel i Unionen og om ajourføring av EU-listen. 

4) Kommisjonsvedtak 2009/752(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(4) at 

lipidekstrakt fra antarktisk krill (Euphausia superba) kan bringes i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens til 

bruk i visse næringsmidler. I nevnte vedtak ble den øvre grenseverdien for fosfolipider fastsatt til 50 %. 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/598(5) godkjente i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97 en 

utvidelse av bruksområdet for lipidekstrakt fra antarktisk krill (Euphausia superba) som en ny næringsmiddelingrediens 

til bruk i kosttilskudd. I nevnte beslutning ble den nedre grenseverdien for fosfolipid fastsatt til 35 %. 

6) Den nye næringsmiddelingrediensen «olje fra antarktisk krill (Euphausia superba) rik på fosfolipider» ble godkjent til 

bruk i visse næringsmiddelkategorier av vedkommende finske myndigheter(6). Den nedre grenseverdien for fosfolipider 

ble fastsatt til 60 %. 

7) Bruksvilkårene for både «olje fra antarktisk krill (Euphausia superba)» og «olje fra antarktisk krill (Euphausia superba) 

rik på fosfolipider» er identiske og bygger på de øvre grenseverdiene for kombinert eikosapentaensyre og 

dokosaheksaensyre. De har imidlertid ulikt innhold av fosfolipider, som er fastsatt til 35–50 % for «olje fra antarktisk 

krill (Euphausia superba)» og til minst 60 % for «olje fra antarktisk krill (Euphausia superba) rik på fosfolipider». De 

gjeldende tillatelsene dekker derfor ikke intervallet 50–60 % fosfolipider i «olje fra antarktisk krill (Euphausia 

superba)». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 25.1.2019, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 327 av 11.2. 2015, s. 1. 

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

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

(3) Kommisjonsvedtak 2009/752/EU av 12. oktober 2009 om tillatelse til å bringe lipidekstrakt fra antarktisk krill (Euphausia superba) i 

omsetning som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 268 av 

13.10.2009, s. 33). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/598 av 14. april 2016 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for lipidekstrakt 

fra antarktisk krill (Euphausia superba) som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 258/97 (EUT L 103 av 19.4.2016, s. 34). 

(6) Brev av 13. mai 2015 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2015_auth-letter_krill-oil_en.pdf) 

2019/EØS/83/09 
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8) Selskapet Aker BioMarine A/S («søkeren») innga 29. august 2018 en søknad til Kommisjonen om tillatelse til å endre 

spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet «olje fra antarktisk krill (Euphausia superba)» i henhold til artikkel 10  

nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. Søkeren anmodet om å få øke den øvre grenseverdien for fosfolipider fra 50 % til 

mindre enn 60 % slik at den dekker det intervallet for fosfolipidinnhold som for tiden ikke er godkjent. 

9) Kommisjonen mener at Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet ikke trenger å foreta en trygghets-

vurdering av den aktuelle søknaden i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283, på grunnlag av det 

faktum at dersom et visst innhold av en bestemt ny næringsmiddelbestanddel er blitt undersøkt og vurdert som trygt, er 

et lavere innhold av den samme bestanddelen også trygt. De øvre grenseverdiene for kombinert eikosapentaensyre og 

dokosaheksaensyre er de samme for både «olje fra antarktisk krill (Euphausia superba)» og «olje fra antarktisk krill 

(Euphausia superba) rik på fosfolipider» i henhold til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. Den foreslåtte 

endringen av fosfolipidinnhold i spesifikasjonene for «olje fra antarktisk krill (Euphausia superba)» endrer ikke 

trygghetshensynene som lå til grunn for godkjenningen av den og godkjenningen av «olje fra antarktisk krill (Euphausia 

superba) rik på fosfolipider» og som konkluderte med at et fosfolipidinnhold på både over og under 60 % er trygt. 

10) Den foreslåtte endringen av fosfolipidinnholdet i spesifikasjonene vil dekke forskjellen i fosfolipidinnhold mellom «olje 

fra antarktisk krill (Euphausia superba)» og «olje fra antarktisk krill (Euphausia superba) rik på fosfolipider». 

Spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet «olje fra antarktisk krill (Euphausia superba)» bør derfor endres til det 

foreslåtte innholdet av fosfolipider. 

11) Opplysningene i søknaden gir et tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at de foreslåtte endringene av spesifikasjonene for 

det nye næringsmiddelet «olje fra antarktisk krill (Euphausia superba)» er i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning 

(EU) 2015/2283. 

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

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Posten på EU-listen over godkjente nye næringsmidler som fastsatt i artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283 som viser til det 

nye næringsmiddelet «olje fra antarktisk krill (Euphausia superba)», endres som angitt 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 24. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

Posten for «olje fra antarktisk krill (Euphausia superba)» i tabell 2 («Spesifikasjoner») i vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) 2017/2470 skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

«Olje fra antarktisk krill 

(Euphausia superba) 

Beskrivelse/definisjon: 

Til framstilling av lipidekstrakt av antarktisk krill (Euphausia superba) utsettes dypfryst knust 

krill eller tørket krill for lipidekstraksjon med et godkjent ekstraksjonsmiddel (i henhold til 

direktiv 2009/32/EF). Proteiner og krillmateriale fjernes fra lipidekstrakten ved filtrering. 

Ekstraksjonsmidler og gjenværende vann fjernes ved inndamping. 

Forsåpningstall: ≤ 230 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 3 meq O2/kg olje 

Oksidasjonsstabilitet: For alle næringsmidler som inneholder olje fra antarktisk krill (Euphausia 

superba), bør oksidasjonsstabilitet dokumenteres ved relevant og anerkjent nasjonal eller 

internasjonal prøvingsmetode (f.eks. AOAC). 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 3 % eller 0,6 uttrykt som vannaktivitet ved 25 °C 

Fosfolipider: ≥ 35 % til < 60 % 

Transfettsyrer: ≤ 1 % 

EPA (eikosapentaensyre): ≥ 9 % 

DHA (dokosaheksaensyre): ≥ 5 %» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/109 

av 24. januar 2019 

om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. som et nytt næringsmiddel i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. 

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

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

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om godkjenning og 

omsetning av et nytt næringsmiddel i Unionen og om ajourføring av EU-listen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/463(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97(4) at olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. bringes i omsetning som et nytt næringsmiddel til bruk i en 

rekke næringsmidler. 

5) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1032(5) ble godkjenningen av bruksområdet for olje fra 

mikroalgen Schizochytrium sp. (T18) som et nytt næringsmiddel i henhold til forordning (EU) 2015/2283 utvidet til å 

gjelde frukt- og grønnsakpureer. 

6) Selskapet DSM Nutritional Products Europe innga 10. september 2018 en søknad til Kommisjonen om å endre vilkårene 

for bruk av det nye næringsmiddelet olje fra Schizochytrium sp. i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 

2015/2283. Søknaden gjaldt utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. til frukt- og grønnsakpureer. 

7) Den foreslåtte utvidelsen av bruksområdet for det nye næringsmiddelet endrer ikke trygghetshensynene som lå til grunn 

for godkjenningen av olje fra Schizochytrium sp. (T18) ved gjennomføringsforordning (EU) 2018/1032, og den utgjør 

heller ikke et trygghetsproblem. På bakgrunn av disse betraktningene er det foreslåtte utvidede bruksområdet i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

8) Kommisjonen anmodet ikke om en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet i samsvar med 

artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283, ettersom en utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. og 

den påfølgende ajourføringen av EU-listen ikke antas å påvirke menneskers helse. 

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. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 327 av 11.2. 2015, s. 1. 

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

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

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/463/EU av 14. juli 2014 om tillatelse til å bringe olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. i 

omsetning som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97, og om oppheving av 

vedtak 2003/427/EF og 2009/778/EF (EUT L 209 av 16.7.2014, s. 55). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser  

(EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1032 av 20. juli 2018 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra 

mikroalgen Schizochytrium sp. som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470). 

2019/EØS/83/10 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Posten på EU-listen over godkjente nye næringsmidler fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 som viser til 

stoffet olje fra Schizochytrium sp., endres som angitt i vedlegget til denne forordning. 

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 24. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for olje fra Schizochytrium sp. i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Olje fra Schizochytrium sp. Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder det, 

skal være «Olje fra mikroalgen Schizochytrium 

sp.».» 

 

Melkeprodukter, unntatt melkebaserte drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukter 600 mg/ 

100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt drikker 200 mg/100 g, eller for osteprodukterstatninger 

600 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Frokostkorn 500 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

250 mg DHA/dag for befolkningen generelt 

450 mg DHA/dag for gravide og ammende 

kvinner 

Total kosterstatning for vektkontroll som 

definert i forordning (EU) nr. 609/2013 og 

måltidserstatninger for vektkontroll 

250 mg/måltid 

Melkebaserte drikker og lignende produkter 

beregnet på småbarn 

200 mg/100 g 

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat for spedbarn og småbarn som 

fastsatt i forordning (EU) nr. 609/2013 

Næringsmidler til bruk ved krevende muskel-

aktivitet, særlig for idrettsutøvere 

Næringsmidler med angivelser av fravær eller 

redusert forekomst av gluten i samsvar med 

kravene i gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 828/2014 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for DHA   

Næringsmidler til spesielle medisinske formål 

som definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernæringsbehovene til 

personene som disse produktene er beregnet på 

Bakervarer (brød, rundstykker og søte kjeks 

og småkaker) 

200 mg/100 g 

Kornstenger 500 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker (herunder melkeprodukter-

statninger og melkebaserte drikker) 

80 mg/100 ml 

Frukt-/grønnsakpuré 100 mg/100 g 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/110 

av 24. januar 2019 

om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø som et nytt næringsmiddel  

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

omsetning i Unionen. 

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

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

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til gjennomførings-

rettsakt som godkjenner at et nytt næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen, og som ajourfører EU-listen. 

4) Kommisjonsvedtak 2008/559/EF(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(4) og 

etter uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»)(5) at olje fra Allanblackia-frø 

bringes i omsetning som et nytt næringsmiddel til bruk i smørbare gule fettstoffer og krembaserte smørbare produkter. 

5) Selskapet Unilever NV/Unilever PLC innga 22. september 2014 en søknad til vedkommende myndighet i Nederland i 

samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97 om utvidelse av bruksområdet for og de øvre grenseverdiene for 

bruk av olje fra Allanblackia-frø. Søknaden gjaldt utvidelse av bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø til ytterligere 

en næringsmiddelkategori, nemlig blandinger av vegetabilske oljer og melk, og øking av de øvre grenseverdiene for 

bruk av olje fra Allanblackia-frø for næringsmiddelkategorier som allerede er gitt tillatelse ved vedtak 2008/559/EF. 

Søknaden gjaldt også endring av spesifikasjonen for olje fra Allanblackia-frø, særlig når det gjelder følgende: forenkling 

av angivelsen av små mengder av følgende mettede fettsyrer: laurinsyre, myristinsyre og palmitinsyre til én kombinert 

parameter (C12:0 – C14:0 – C16:0), utelatelse av angivelser av små mengder (hver på under 1 %) av palmitoleinsyre og 

arachinsyre samt oppføring av flerumettede fettsyrer, utelatelse av angivelsen av jodverdi, øking av grenseverdiene for 

transfettsyrer (TFA) (fra ≤ 0,5 % til ≤ 1 %), øking av de øvre grenseverdiene for peroksidtall (fra ≤ 0,8 til ≤ 1,0 meq/kg), 

øking av de øvre grenseverdiene for stoff som ikke kan forsåpes (fra ≤ 0,1 % til ≤ 1 %). Myndigheten har ingen 

trygghetsrelaterte betenkeligheter ved de foreslåtte endringene av spesifikasjonsparametrene. 

6) Vedkommende myndighet i Nederland leverte sin første vurderingsrapport 13. desember 2017. I rapporten fastslo 

Myndigheten at utvidelsen av bruksområdene og de foreslåtte øvre grenseverdiene for bruk av olje fra Allanblackia-frø 

samt endringen av spesifikasjonen for olje fra Allanblackia-frø oppfyller kriteriene for nye næringsmidler fastsatt i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 25.1.2019, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 327 av 11.2. 2015, s. 1. 

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

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

(3) Kommisjonsvedtak 2008/559/EF av 27. juni 2008 om tillatelse til å bringe olje fra Allanblackia-frø i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 180 av 9.7.2008, s. 20). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT 

L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(5) EFSAs vitenskapsgruppe for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og allergier (NDA-gruppen), 2007. 

«Safety of Allanblackia seed oil for use in yellow fat and cream based spreads», EFSA Journal (2007) 580, 1–10. 

2019/EØS/83/11 
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7) I henhold til artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det 

ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning 

(EU) 2015/2283. 

8) Søknaden om å utvide bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø ble inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 

i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også kravene fastsatt i forordning (EU) 2015/2283. 

9) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283 anmodet Kommisjonen Myndigheten 25. april 2018 om å 

avgi en vitenskapelig uttalelse etter å ha foretatt en vurdering av olje fra Allanblackia-frø som et nytt næringsmiddel. 

10) Den 27. juni 2018 vedtok Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om tryggheten ved olje fra Allanblackia-frø med henblikk 

på utvidede bruksområder i blandinger av vegetabilske oljer og melk og i smørbare gule fettstoffer og krembaserte 

smørbare produkter med opptil 30 vektprosent(1), slik søkeren anmodet om. Uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 

11 i forordning (EU) 2015/2283. Blandinger av vegetabilske oljer og melk som omfattes av næringsmiddelkategorien 

«Melkeprodukterstatninger, herunder hvitemidler til drikker». 

11) Uttalelsen fra Myndigheten gir tilstrekkelig grunn til å fastslå at olje fra Allanblackia-frø, med den endrede spesifikasjonen, 

ved de foreslåtte bruksområdene og grenseverdiene for bruk er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 

2015/2283. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Posten på EU-listen over godkjente nye næringsmidler fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 som viser til 

stoffet olje fra Allanblackia-frø, endres som angitt i vedlegget til denne forordning. 

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 24. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) EFSA Journal 2018; 16(8):5362. 
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Posten for «Olje fra Allanblackia-frø» i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») skal lyde: 

Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Olje fra Allanblackia-

frø 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på merkingen av 

næringsmidler som inneholder det, skal være «Olje fra 

Allanblackia-frø».» 

 

Smørbare gule fettstoffer og krembaserte smørbare 

produkter 

30 g/100 g 

Blandinger av vegetabilske oljer(*) og melk (som 

omfattes av næringsmiddelkategorien «Melkeprodukt-

erstatninger, herunder hvitemidler til drikker») 

30 g/100 g 

(*) Unntatt olivenolje og oljer fra olivenpressrester som definert i del VIII i vedlegg VII til 

forordning (EU) nr. 1308/2013. 

2) Posten for «Olje fra Allanblackia-frø» i tabell 2 («Spesifikasjoner») skal lyde: 

Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Spesifikasjon 

«Olje fra Allanblackia-

frø 

Beskrivelse/definisjon: 

Olje fra Allanblackia-frø framstilles av frø fra følgende Allanblackia-arter: A. floribunda (synonymt med A. parviflora) og A. stuhlmannii. 

Fettsyresammensetning (i % av samlet fettsyreinnhold): 

Laurinsyre – myristinsyre – palmitinsyre (C12:0 – C14:0 – C16:0): summen av disse syrene < 4,0 % 

Stearinsyre (C18:0): 45–58 % 

Oleinsyre (C18:1): 40–51 % 

Flerumettede fettsyrer: < 2 % 

Egenskaper: 

Frie fettsyrer: høyst 0,1 % av samlet fettsyreinnhold 

Transfettsyrer: høyst 1,0 % av samlet fettsyreinnhold 

Peroksidtall: Høyst 1,0 meq/kg 

Stoff som ikke kan forsåpes: høyst 1,0 vektprosent av oljen 

Forsåpningstall: 185–198 mg KOH/g» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1967 

av 12. desember 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet paromomycin med hensyn til  

øvre grenseverdi for restmengder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å 

fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelbyrå utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal den øvre grenseverdien for restmengder («grenseverdien») 

for farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til nærings-

middelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Paromomycin er allerede oppført i tabellen som et tillatt stoff i muskler, lever og nyrer fra alle arter bestemt til nærings-

middelproduksjon. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelbyrå («EMA») om utvidelse av den eksisterende posten for 

paromomycin til å omfatte hønseegg. 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater anbefalt å fastsette en grenseverdi for 

paromomycin i hønseegg. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveie å bruke grenseverdier som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier 

som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) EMA anser at posten for paromomycin bør ekstrapoleres til egg fra alle fjørfearter. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) De berørte parter bør få rimelig tid til å treffe de tiltakene som måtte være nødvendige for å overholde den nye 

grenseverdien. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 316 av 13.12.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2019/EØS/83/12 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 11. februar 2019. 

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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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet paromomycin lyde: 

Farmakologisk 

virksomt stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar  

med artikkel 14 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Paromomycin Paromomycin Alle arter 

bestemt til 

nærings-

middel-

produksjon 

500 μg/kg 

1 500 μg/kg 

1 500 μg/kg 

200 μg/kg 

Muskler 

Lever 

Nyrer 

Egg 

For fisk gjelder grenseverdien for 

muskler «muskler og skinn i 

naturlig forhold». 

Grenseverdier for lever og nyrer 

gjelder ikke for fisk. 

Skal ikke brukes til dyr som gir 

melk beregnet på konsum. 

Antiinfektiva/ 

antibiotika» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/161 

av 2. oktober 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF gjennom fastsettelse av 

nærmere regler for sikkerhetselementer på emballasjen til legemidler for mennesker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 

for legemidler for mennesker(1), særlig artikkel 54a nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2001/83/EF, med endringer, fastsetter tiltak for å hindre at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige 

forsyningskjeden, ved å kreve at sikkerhetselementer som består av en entydig identifikasjon og forsegling, festes på 

emballasjen til visse legemidler for mennesker for at det skal være mulig å identifisere og kontrollere ektheten av dem. 

2) Forskjellige ordninger for kontroll av legemidlers ekthet basert på ulike nasjonale eller regionale sporbarhetskrav kan 

begrense handelen med legemidler i Unionen og øke kostnadene for alle aktører i forsyningskjeden. Derfor er det 

nødvendig å fastsette felles gjennomføringsbestemmelser i Unionen om sikkerhetselementer for legemidler for 

mennesker, særlig med hensyn til egenskaper og tekniske spesifikasjoner for den entydige identifikasjonen, nærmere 

regler for kontroll av sikkerhetselementene og opprettelse og drift av databasesystemet som inneholder opplysninger om 

sikkerhetselementene. 

3) I samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/62/EU(2) og artikkel 54a nr. 2 og 3 i direktiv 

2001/83/EF har Kommisjonen vurdert fordeler, kostnader og kostnadseffektivitet ved de ulike alternativene med hensyn til 

egenskaper og tekniske spesifikasjoner for den entydige identifikasjonen, nærmere regler for kontroll av sikkerhets-

elementene og opprettelse og drift av databasesystemet. De alternativene som ble identifisert som mest kostnadseffektive, 

er innarbeidet som kjerneelementer i denne forordning. 

4) Denne forordning fastsetter et system som garanterer identifisering og kontroll av legemidlers ekthet ved hjelp av en ende-

til-ende-kontroll av alle legemidler som er påført sikkerhetselementene, supplert med grossisters kontroll av visse 

legemidler som har høyere risiko for å bli forfalsket. I praksis innebærer dette at det i forbindelse med utlevering av 

legemiddelet til offentligheten kontrolleres at sikkerhetselementene som har blitt påført legemiddelemballasjen i 

begynnelsen av forsyningskjeden, er ekte og ubrutte, selv om det kan gis visse unntak. Imidlertid bør legemidler som har 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 9.2.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2019 av 8. mai 2019 om 

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

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/62/EU av 8. juni 2011 om endring av direktiv 2001/83/EF om innføring av et fellesskapsregelverk 

for legemidler for mennesker, når det gjelder å hindre at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige forsyningskjeden (EUT L 174 av 

1.7.2011, s. 74). 

2019/EØS/83/13 
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høyere risiko for å bli forfalsket, dessuten kontrolleres av grossistene gjennom hele forsyningskjeden for å redusere risikoen 

for at forfalskede legemidler er i omløp i lengre tid uten at det blir oppdaget. Kontrollen av den entydige identifikasjonens 

ekthet bør utføres ved å sammenligne den entydige identifikasjonen med de gyldige entydige identifikasjonene som er 

lagret i et databasesystem. Når en pakning utleveres til offentligheten eller distribueres utenfor Unionen, samt i visse andre 

situasjoner, bør den entydige identifikasjonen på pakningen deaktiveres i databasesystemet slik at andre pakninger som er 

påført samme entydige identifikasjon, ikke vil passere i en kontroll. 

5) Det bør være mulig å identifisere og kontrollere ektheten til en enkeltpakning av et legemiddel så lenge legemiddelet er på 

markedet, og i den ytterligere tiden som trengs for å sende pakningen tilbake og sluttbehandle den etter at holdbarhets-

datoen har utløpt. Av denne grunn bør en tegnsekvens som følger av kombinasjonen av produktkoden og serienummer-

sekvensen, være forbeholdt en gitt legemiddelpakning i minst ett år etter at pakningens holdbarhetsdato har utløpt, eller fem 

år etter at legemiddelet har blitt frigitt for salg eller distribusjon i samsvar med artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2001/83/EF, 

avhengig av hvilket tidsrom som er lengst. 

6) Bruk av produktkode, nasjonalt refusjons- og identifikasjonsnummer, partinummer og holdbarhetsdato i den entydige 

identifikasjonen bidrar til pasientsikkerhet og forenkler framgangsmåtene for tilbakekalling, tilbaketrekking og retur 

samt legemiddelovervåking i denne sektoren. 

7) For å redusere muligheten til et minimum for at forfalskere kan gjette seg til et serienummer, bør serienummeret 

genereres i samsvar med særlige regler for randomisering. 

8) Selv om samsvar med visse internasjonale standarder ikke er obligatorisk, kan det brukes som bevis på at visse krav i 

denne forordning er oppfylt. Dersom det ikke er mulig å dokumentere samsvar med internasjonale standarder, bør de 

personene som er pålagt ansvaret for å overholde forpliktelsene, kunne bevise, på en måte som kan kontrolleres, at de 

oppfyller disse kravene. 

9) Den entydige identifikasjonen bør kodes ved hjelp av en standardisert datastruktur og -syntaks slik at den kan 

gjenkjennes og dekodes korrekt i hele Unionen med vanlig skanningsutstyr. 

10) En global entydig produktkode bidrar ikke bare til at den entydige identifikasjonen blir utvetydig, men gjør det også 

lettere å deaktivere den entydige identifikasjonen når dette finner sted i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten 

der legemiddelet opprinnelig var ment å skulle bringes i omsetning. En produktkode som er i samsvar med visse 

internasjonale standarder, bør antas å være den eneste i sitt slag på verdensplan. 

11) For å gjøre det lettere for grossister og personer med tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten å utføre 

ekthetskontroll og deaktivering av en entydig identifikasjon er det nødvendig å sikre at den todimensjonale strekkoden 

med den entydige identifikasjonen har en struktur og en trykkvalitet som tillater avlesning i høy hastighet og reduserer 

lesefeil til et minimum. 

12) Dataelementene i den entydige identifikasjonen bør trykkes på emballasjen i et format som er lesbart for mennesker, slik at 

det er mulig å kontrollere at den entydige identifikasjonen er ekte, og slik at den deaktiveres dersom den todimensjonale 

strekkoden er uleselig. 

13) En todimensjonal strekkode kan inneholde flere opplysninger enn dataelementene i den entydige identifikasjonen. Det 

bør være mulig å bruke gjenværende lagringskapasitet til å legge inn ytterligere opplysninger, slik at man unngår å 

måtte påføre flere strekkoder. 

14) Flere todimensjonale strekkoder på emballasjen kan medføre fare for forvirring med hensyn til hvilken strekkode som skal 

leses med sikte på ekthetskontroll og identifisering av et legemiddel. Dette kan føre til feil i kontrollen av legemidlers ekthet 

og til at forfalskede legemidler uforvarende utleveres til offentligheten. For å gjøre det mulig å identifisere og kontrollere 

ektheten bør det av denne grunn ikke være flere todimensjonale strekkoder på en legemiddelemballasje.  
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15) Begge sikkerhetselementene må kontrolleres for å kunne sikre at et legemiddel er ekte i et system med ende-til-ende-

kontroll. Kontrollen av den entydige identifikasjonens ekthet skal sikre at legemiddelet kommer fra den lovlige 

framstilleren. Kontrollen av at forseglingen er ubrutt, skal vise at emballasjen ikke har blitt åpnet eller endret siden den 

forlot framstilleren, og dermed sikre at innholdet i emballasjen er ekte. 

16) Kontrollen av at den entydige identifikasjonen er ekte, er av avgjørende betydning for å sikre at legemiddelet som er 

påført identifikasjonen, er ekte, og den bør baseres utelukkende på en sammenlikning med pålitelige opplysninger om 

gyldige entydige identifikasjoner som er lastet opp i et sikkert databasesystem av godkjente brukere. 

17) For å unngå unødvendig sløsing med legemidler bør det være mulig å tilbakestille status for en entydig identifikasjon 

som er deaktivert. Tilbakestilling av status bør imidlertid være underlagt strenge vilkår for å redusere trusselen mot 

databasesystemets sikkerhet, som en slik operasjon ville kunne skape om den ble misbrukt av forfalskere. Disse 

vilkårene bør få anvendelse uansett om deaktiveringen finner sted på tidspunktet for utlevering til offentligheten eller på 

et tidligere tidspunkt. 

18) Vedkommende myndigheter bør ha tilgang til opplysningene om sikkerhetselementene for et legemiddel så lenge 

legemiddelet befinner seg i forsyningskjeden eller etter at det er utlevert til offentligheten, tilbakekalt eller trukket 

tilbake fra markedet. For dette formål bør framstillerne lagre opplysninger om hver operasjon de utfører med eller på 

den entydige identifikasjonen for et gitt legemiddel etter at identifikasjonen har blitt deaktivert i databasesystemet, i 

minst ett år etter at legemiddelets holdbarhetsdato har utløpt, eller fem år etter at pakningen har blitt frigitt for salg eller 

distribusjon i samsvar med artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2001/83/EF, avhengig av hvilket tidsrom som er lengst. 

19) Tidligere tilfeller av forfalskning viser at visse legemidler har høyere risiko for å bli forfalsket, for eksempel legemidler 

som sendes tilbake av personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten eller grossister, og 

legemidler som distribueres av personer som verken er framstillere, grossister med markedsføringstillatelse eller utpekte 

grossister. Grossistene bør derfor utføre en ytterligere kontroll av ektheten til slike legemidler gjennom hele 

forsyningskjeden, for å redusere risikoen for at forfalskede legemidler som kommer inn i den lovlige forsyningskjeden, 

omsettes fritt på Unionens territorium fram til den kontrollen som utføres når de utleveres til offentligheten. 

20) Kontrollen som grossister utfører av ektheten til legemidler som har høyere risiko for å bli forfalsket, er like effektiv om 

den utføres gjennom skanning av den enkelte entydige identifikasjonen eller gjennom skanning av en aggregert kode 

som gjør det mulig å utføre samtidig kontroll av flere entydige identifikasjoner. Kontrollen kan dessuten utføres når som 

helst fra det tidspunktet grossisten tar imot legemiddelet, og til det distribueres videre, med like gode resultater. Derfor 

bør grossistene selv kunne velge om de vil skanne entydige identifikasjoner enkeltvis eller eventuelt aggregerte koder, 

eller når kontrollen skal utføres, forutsatt at grossistene i samsvar med kravene i denne forordning sikrer kontroll av alle 

entydige identifikasjoner for legemidler med høyere risiko for å bli forfalsket som de har i sin fysiske besittelse. 

21) I den komplekse forsyningskjeden i Unionen kan det forekomme at et legemiddel bytter eier, men blir værende i samme 

grossists fysiske besittelse, eller at et legemiddel distribueres på territoriet til en medlemsstat mellom to lagre som 

tilhører samme grossist eller samme rettssubjekt, uten at noe salg finner sted. I slike tilfeller er risikoen for forfalskning 

ubetydelig, og grossistene bør fritas for å utføre kontroll av den entydige identifikasjonen. 

22) I et system med ende-til-ende-kontroll bør deaktiveringen av den entydige identifikasjonen i databasesystemet som en 

hovedregel utføres i slutten av forsyningskjeden, når legemiddelet utleveres til offentligheten. Ettersom visse legemiddel-

pakninger ikke nødvendigvis utleveres til offentligheten, er det nødvendig å sikre at deres entydige identifikasjoner 

deaktiveres på et annet punkt i forsyningskjeden. Dette gjelder blant annet legemidler som skal distribueres utenfor 

Unionen, som er beregnet på destruering, som vedkommende myndigheter har anmodet om å få utlevert som prøver, eller 

som er sendt i retur og ikke kan sendes tilbake til den salgbare lagerbeholdningen. 

23) Selv om det ved direktiv 2011/62/EU ble innført bestemmelser som regulerer fjernsalg av legemidler til offentligheten, 

og Kommisjonen ble pålagt å fastsette nærmere regler for hvordan personer som har tillatelse eller rett til å utlevere 

legemidler til offentligheten, skal kontrollere sikkerhetselementene, reguleres utlevering av legemidler til offentligheten 

fortsatt i hovedsak på nasjonalt plan. Slutten av forsyningskjeden kan være ulikt organisert i ulike medlemsstater og 
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innbefatte ulike kategorier helsepersonell. Det bør være mulig for medlemsstatene å frita visse institusjoner eller 

personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, fra forpliktelsen til å kontrollere 

sikkerhetselementene, for å ta hensyn til særlige forhold ved forsyningskjeden på deres territorium og for å sikre at 

virkningen av kontrolltiltakene på disse partene står i et rimelig forhold til målet. 

24) Kontrollen av en entydig identifikasjons ekthet er ikke bare av største betydning for å bevise et legemiddels ekthet, men gir 

også den personen som utfører kontrollen, informasjon om hvorvidt legemiddelets holdbarhetsdato er overskredet eller 

legemiddelet er tilbakekalt, trukket tilbake eller angitt som stjålet. Personer som har tillatelse eller rett til å utlevere 

legemidler til offentligheten, bør kontrollere at den entydige identifikasjonen er ekte, og deaktivere den på det tidspunktet 

legemiddelet utleveres til offentligheten, for å få tilgang til de siste ajourførte opplysningene om legemiddelet og unngå at 

legemidler hvis holdbarhetsdato er utløpt, eller som er tilbakekalt, trukket tilbake eller angitt som stjålet, utleveres til 

offentligheten. 

25) For å unngå å påvirke den daglige driften ved helseinstitusjoner i urimelig grad bør det være mulig for medlemsstatene å 

tillate at personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, og som har sitt virke i en 

helseinstitusjon, kan kontrollere at den entydige identifikasjonen er ekte, og deaktivere den før legemidlene utleveres til 

offentligheten, eller frita dem for denne forpliktelsen, forutsatt at visse vilkår er oppfylt. 

26) I enkelte medlemsstater har personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, anledning til 

å åpne en legemiddelpakning og utlevere deler av den til offentligheten. Det er derfor nødvendig å fastsette regler for 

kontroll av sikkerhetselementene og deaktivering av den entydige identifikasjonen i denne særskilte situasjonen. 

27) Hvor effektivt et system med ende-til-ende-kontroll kan hindre at forfalskede legemidler når fram til offentligheten, er 

avhengig av om det systematisk utføres kontroll av at sikkerhetselementene er ekte, og at den entydige identifikasjonen 

på hver enkelt pakning som utleveres, blir deaktivert slik at den entydige identifikasjonen ikke kan brukes på nytt av 

aktører som driver ulovlig handel med legemidler. Dersom disse operasjonene på grunn av et teknisk problem ikke 

utføres idet legemiddelet utleveres til offentligheten, er det viktig å sikre at de utføres så snart som mulig deretter. 

28) Et system med ende-til-ende-kontroll forutsetter at det opprettes et databasesystem der blant annet opplysninger om 

gyldige entydige identifikasjoner for et legemiddel lagres, og der det er mulig å foreta søk for å kontrollere om en 

entydig identifikasjon er ekte, og deaktivere den. Dette databasesystemet bør opprettes og drives av innehaverne av 

markedsføringstillatelser, ettersom de er ansvarlige for å bringe legemiddelet i omsetning, og av framstillerne av 

legemidler som er påført sikkerhetselementene, ettersom de bærer kostnadene med databasesystemet i samsvar med 

artikkel 54a nr. 2 bokstav e) i direktiv 2001/83/EF. Grossister og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere 

legemidler til offentligheten bør, om de ønsker, likevel ha rett til å delta i opprettelsen og driften av databasesystemet 

ettersom de i sitt daglige arbeid er avhengige av at databasesystemet fungerer etter hensikten. I tillegg bør 

vedkommende nasjonale myndigheter rådspørres i forbindelse med opprettelsen av databasesystemet ettersom deres 

tilsynsvirksomhet vil bli lettere om de trekkes inn på et tidlig tidspunkt. 

29) Bruken av databasesystemet bør ikke begrenses for å oppnå markedsfordeler. Derfor bør det ikke kreves medlemskap i 

noen bestemt organisasjon for å kunne bruke databasesystemet. 

30) Databasesystemet bør ha en struktur som sikrer at det er mulig å utføre kontroll av legemidler i hele Unionen. Dette kan 

innebære at data og opplysninger om en entydig identifikasjon må overføres mellom databaser i databasesystemet. For å 

redusere antall nødvendige forbindelser mellom databaser og sikre samvirkingsevne mellom dem bør hver nasjonal og 

overnasjonal database som inngår i databasesystemet, kople seg til og utveksle opplysninger gjennom en sentral 

database som fungerer som informasjons- og dataruter. 

31) Databasesystemet bør omfatte nødvendige grensesnitt som gir grossister, personer som har tillatelse eller rett til å 

utlevere legemidler til offentligheten, og vedkommende nasjonale myndigheter tilgang til systemet, enten direkte eller 

ved bruk av programvare, slik at de kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne forordning.  
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32) Med tanke på at opplysningene om gyldige entydige identifikasjoner er av følsom art, og at det kan få negativ innvirkning 

på folkehelsen om disse opplysningene faller i hendene på aktører som driver ulovlig handel med legemidler, bør ansvaret 

for å laste slike opplysninger opp i databasesystemet ligge hos innehaveren av markedsføringstillatelsen eller personen som 

har ansvar for å bringe i omsetning et legemiddel som er påført en entydig identifikasjon. Opplysningene skal oppbevares 

tilstrekkelig lenge til at det er mulig å gjennomføre forsvarlige undersøkelser av tilfeller av forfalskning. 

33) For å harmonisere dataformat og informasjonsutveksling i databasesystemet og sikre at databasene kan samvirke og at 

de overførte dataene er lesbare og nøyaktige, bør hver nasjonal og overnasjonal database ved utveksling av opplysninger 

og data bruke det dataformatet og de spesifikasjonene for datautveksling som er definert av den sentrale databasen. 

34) For å sikre at legemidler kan kontrolleres uten å hindre omsetningen av legemidler på det indre marked, bør grossister 

og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, kunne kontrollere at den entydige 

identifikasjonen er ekte, og deaktivere den i en hvilken som helst medlemsstat, uten hensyn til hvor i Unionen 

legemiddelet påført den entydige identifikasjonen opprinnelig var ment å skulle bringes i omsetning. Derfor bør statusen 

for en entydig identifikasjon synkroniseres mellom databasene og søk for kontrollformål om nødvendig omdirigeres av 

den sentrale databasen til de databasene som brukes i de medlemsstatene der legemiddelet var ment å skulle bringes i 

omsetning. 

35) For å sikre at databasesystemet fungerer på en måte som støtter ende-til-ende-kontroll av legemidlers ekthet, er det 

nødvendig å definere hvilke egenskaper databasesystemet skal ha, og hvordan det skal virke. 

36) Ved undersøkelse av mistenkte eller bekreftede tilfeller av forfalskning vil det være nyttig å ha så mye informasjon som 

mulig om det legemiddelet undersøkelsen gjelder. Derfor bør registre over alle operasjoner i tilknytning til en entydig 

identifikasjon, herunder opplysninger om brukerne som har utført disse operasjonene, og over typen operasjoner, lagres 

i databasesystemet, være tilgjengelige for å kunne undersøke hendelser som er merket som mulige tilfeller av 

forfalskning i databasesystemet, og på anmodning gjøres umiddelbart tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

37) I samsvar med artikkel 54a nr. 3 i direktiv 2001/83/EF er det nødvendig å sikre vernet av personopplysninger i henhold 

til unionsretten, rettmessige interesser i at forretningshemmeligheter beskyttes, og eierskapet til og fortrolig behandling 

av dataene som framkommer ved bruk av sikkerhetselementene. Av denne grunn bør framstillere, innehavere av 

markedsføringstillatelser, grossister og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, 

bare ha eierskap og tilgang til data de har frambrakt ved bruk av databasesystemet. Selv om denne delegerte forordning 

ikke krever at noen personopplysninger skal lagres i databasesystemet, bør vern av personopplysninger være sikret i 

tilfeller der brukerne av databasene bruker databasesystemet for formål som ligger utenfor denne forordnings 

virkeområde. 

38) Opplysningene nevnt i artikkel 33 nr. 2 i denne forordning og opplysningene om status for den entydige identifikasjonen 

bør være tilgjengelige for alle parter som skal kontrollere legemidlers ekthet, ettersom disse opplysningene er nød-

vendige for at denne kontrollen skal kunne utføres forsvarlig. 

39) For å unngå eventuelle tvetydigheter og autentiseringsfeil bør det ikke forekomme entydige identifikasjoner med samme 

produktkode og serienummer i databasesystemet på samme tid. 

40) I samsvar med artikkel 54a nr. 1 i direktiv 2001/83/EF skal reseptpliktige legemidler være påført sikkerhetselementer, 

mens ikke-reseptpliktige legemidler ikke tillates påført sikkerhetselementer. Om et legemiddel skal være reseptpliktig 

eller ikke, avgjøres oftest på nasjonalt plan og kan variere fra en medlemsstat til en annen. Dessuten kan medlemsstatene 

utvide bruksområdet for sikkerhetselementene i samsvar med artikkel 54a nr. 5 i direktiv 2001/83/EF. Som følge av 

dette kan samme legemiddel måtte være påført sikkerhetselementer i én medlemsstat, men ikke i en annen. For å sikre 

korrekt anvendelse av denne forordning bør vedkommende nasjonale myndigheter på anmodning gjøre opplysninger om 

de legemidlene som er i omsetning på deres territorium, og som skal være påført sikkerhetselementer, herunder 

legemidler som bruksområdet for den entydige identifikasjonen eller forseglingen er utvidet til i samsvar med artikkel 

54a nr. 5 i direktiv 2001/83/EF, tilgjengelige for innehavere av markedsføringstillatelser, framstillere, grossister og 

personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten.  
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41) Ettersom en database kan benytte servere som fysisk befinner seg i forskjellige medlemsstater, eller som fysisk befinner 

seg i en medlemsstat som ikke er den medlemsstat den brukes i, bør vedkommende nasjonale myndigheter på visse 

vilkår ha tillatelse til å utføre eller overvåke inspeksjoner i andre medlemsstater. 

42) Ved utarbeiding av listene over legemidlene eller legemiddelkategoriene som med hensyn til reseptpliktige legemidler 

ikke skal være påført sikkerhetselementer, og som med hensyn til ikke-reseptpliktige legemidler skal være påført 

sikkerhetselementer, bør det tas hensyn til risikoen for og risikoen som følger av forfalskning av legemidler eller 

legemiddelkategorier, i samsvar med artikkel 54a nr. 2 bokstav b) i direktiv 2001/83/EF med endringer. Disse risikoene 

bør vurderes på grunnlag av kriteriene angitt i nevnte artikkel. 

43) For å unngå avbrudd i forsyningen av legemidler er det nødvendig å fastsette overgangsbestemmelser om legemidler 

uten sikkerhetselementer som har blitt frigitt for salg eller distribusjon før denne forordnings anvendelsesdato i den eller 

de medlemsstatene der legemiddelet er brakt i omsetning. 

44) På det tidspunktet europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/62/EU trådte i kraft, hadde Belgia, Hellas og Italia allerede 

innført systemer for kontroll av legemidlers ekthet og identifikasjon av enkeltpakninger. Ved direktiv 2011/62/EU ble 

disse medlemsstatene innrømmet en forlenget overgangsperiode for å tilpasse seg Unionens harmoniserte system for 

sikkerhetselementer som ble innført ved nevnte direktiv for dette formål, ved at de fikk tillatelse til å utsette anvendelsen 

av direktivet med hensyn til dette systemet. For å sikre samsvar mellom nasjonale gjennomføringstiltak som ble vedtatt i 

henhold til nevnte direktiv på den ene side, og bestemmelsene i denne forordning på den annen side, bør disse 

medlemsstatene innrømmes en tilsvarende forlenget overgangsperiode for anvendelsen av bestemmelsene i denne 

forordning med hensyn til dette systemet. 

45) Av klarhetshensyn og av hensyn til rettssikkerheten med hensyn til gjeldende regler i de medlemsstatene som er 

innrømmet en forlenget overgangsperiode i samsvar med denne forordning, bør det stilles krav til hver av disse 

medlemsstatene om at de underretter Kommisjonen om fra hvilken dato de bestemmelsene i denne forordning som 

omfattes av den forlengede overgangsperioden, får anvendelse på deres territorium, slik at Kommisjonen i tilstrekkelig 

god tid kan offentliggjøre anvendelsesdatoen i vedkommende medlemsstat i Den europeiske unions tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes 

a)  egenskaper og tekniske spesifikasjoner for den entydige identifikasjonen som gjør det mulig å kontrollere legemidlers 

ekthet og å identifisere enkeltpakninger, 

b)  nærmere regler for kontroll av sikkerhetselementene, 

c)  bestemmelser om opprettelse av, drift av og tilgang til databasesystemet der opplysningene om sikkerhetselementer skal 

være lagret, 

d)  listen over reseptpliktige legemidler og legemiddelkategorier som ikke skal være påført sikkerhetselementer, 

e)  listen over ikke-reseptpliktige legemidler og legemiddelkategorier som skal være påført sikkerhetselementer, 

f)  framgangsmåtene som vedkommende nasjonale myndigheter skal benytte for å gi melding til Kommisjonen om ikke-

reseptpliktige legemidler som de anser kan være utsatt for risiko for forfalskning, og om reseptpliktige legemidler som de 

anser ikke er utsatt for risiko for forfalskning, i samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 54a nr. 2 bokstav b) i direktiv 

2001/83/EF, 

g)  framgangsmåtene for en rask vurdering av og beslutning om meldingene nevnt i bokstav f) i denne artikkel.  
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Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på 

a)  reseptpliktige legemidler som skal være påført sikkerhetselementer på emballasjen i henhold til artikkel 54a nr. 1 i direktiv 

2001/83/EF, med mindre de er oppført på listen i vedlegg I til denne forordning, 

b)  ikke-reseptpliktige legemidler oppført på listen i vedlegg II til denne forordning, 

c)  legemidler for hvilke medlemsstatene har utvidet bruksområdet for den entydige identifikasjonen eller forseglingen i 

samsvar med artikkel 54a nr. 5 i direktiv 2001/83/EF. 

2.  Dersom det i en bestemmelse i denne forordning vises til emballasjen, gjelder bestemmelsen den ytre emballasjen, 

eventuelt den indre emballasjen dersom legemiddelet ikke har noen ytre emballasje. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1.  I denne forordning får definisjonene i artikkel 1 i direktiv 2001/83/EF anvendelse. 

2.  I denne forordning menes med 

a) «entydig identifikasjon» et sikkerhetselement som gjør det mulig å kontrollere legemidlers ekthet og identifisere en 

enkeltpakning av et legemiddel, 

b) «forsegling» det sikkerhetselementet som gjør det mulig å kontrollere om legemiddelemballasjen har blitt brutt, 

c) «deaktivering av en entydig identifikasjon» en operasjon som endrer status for en entydig identifikasjon som er lagret i 

databasesystemet nevnt i artikkel 31 i denne forordning, fra aktiv status til en status som gjør det umulig å utføre en 

ytterligere kontroll av om den entydige identifikasjonen er ekte, 

d) «aktiv entydig identifikasjon» en entydig identifikasjon som ikke har blitt deaktivert eller ikke lenger er deaktivert, 

e) «aktiv status» status for en aktiv entydig identifikasjon som er lagret i databasesystemet nevnt i artikkel 31, 

f) «helseinstitusjon» et sykehus, en helseinstitusjon der pasientene er innlagt, en poliklinikk eller et helsesenter. 

KAPITTEL II 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR DEN ENTYDIGE IDENTIFIKASJONEN 

Artikkel 4 

Den entydige identifikasjonens oppbygning 

Framstilleren skal påføre legemiddelemballasjen en entydig identifikasjon som oppfyller følgende tekniske spesifikasjoner: 

a)  Den entydige identifikasjonen skal være en sekvens med numeriske eller alfanumeriske tegn som er forbeholdt en gitt 

legemiddelpakning. 

b)  Den entydige identifikasjonen skal bestå av følgende dataelementer: 

i)  En kode som gjør det mulig i det minste å identifisere navn, fellesnavn, legemiddelform, styrke, pakningsstørrelse og 

pakningstype for legemiddelet som er påført den entydige identifikasjonen («produktkode»). 

ii)  En numerisk eller alfanumerisk sekvens med inntil 20 tegn, generert ved hjelp av en deterministisk eller ikke-

deterministisk randomisert algoritme («serienummer»). 

iii)  Et nasjonalt refusjonsnummer eller et annet nasjonalt nummer som identifiserer legemiddelet, dersom dette kreves av 

den medlemsstaten der legemiddelet er ment å skulle bringes i omsetning.  
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iv)  Partinummer. 

v)  Holdbarhetsdato. 

c)  Sannsynligheten for at det er mulig å gjette seg til serienummeret, skal være ubetydelig og uansett lavere enn én til ti tusen. 

d)  Den tegnsekvensen som følger av kombinasjonen av produktkoden og serienummeret, skal være forbeholdt en gitt legemid-

delpakning i minst ett år etter at pakningens holdbarhetsdato har utløpt, eller fem år etter at pakningen har blitt frigitt for 

salg eller distribusjon i samsvar med artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2001/83/EF, avhengig av hvilket tidsrom som er lengst. 

e)  Dersom det nasjonale refusjonsnummeret eller et annet nasjonalt nummer som identifiserer legemiddelet, inngår i produkt-

koden, er det ikke nødvendig å gjenta det i den entydige identifikasjonen. 

Artikkel 5 

Underlag for den entydige identifikasjonen 

1.  Framstillerne skal kode den entydige identifikasjonen i en todimensjonal strekkode. 

2.  Strekkoden skal være en maskinlesbar datamatrisekode med en feilsøking og feilkorrigering som er minst like god som 

Data Matrix ECC200. Strekkoder i samsvar med ISO/IEC-standard 16022:2006 skal antas å oppfylle kravene i dette nummer. 

3.  Framstillerne skal trykke strekkoden på emballasjen på en jevn, ensartet, lavreflekterende flate. 

4.  Når den entydige identifikasjonen er kodet i en datamatrisekode, skal oppbygningen følge en internasjonalt anerkjent, 

standardisert datasyntaks og datasemantikk («kodesystem») som gjør det mulig å bruke vanlig skanningsutstyr til å identifisere og 

korrekt dekode hvert dataelement som den entydige identifikasjonen består av. Kodesystemet skal inneholde data- og anvendelses-

identifikasjonskoder eller andre tegnsekvenser som identifiserer begynnelsen og slutten på sekvensen for hvert enkelt dataelement i 

den entydige identifikasjonen, og definerer opplysningene i disse dataelementene. Entydige identifikasjoner med et kodesystem i 

samsvar med ISO/IEC 15418:2009 skal anses å oppfylle kravene i dette nummer. 

5.  Når produktkoden er kodet i en datamatrisekode som et dataelement i en entydig identifikasjon, skal den følge et kodesystem 

og begynne med tegn som er spesifikke for kodesystemet som benyttes. Den skal også inneholde tegn eller tegnsekvenser som 

identifiserer produktet som et legemiddel. Koden skal bestå av mindre enn 50 tegn og være den eneste i sitt slag på verdensplan. 

Produktkoder som er i samsvar med ISO/IEC 15459-3:2014 og ISO/IEC 15459-4:2014, skal antas å oppfylle kravene i dette 

nummer. 

6.  Ved behov kan andre kodesystemer brukes i den samme entydige identifikasjonen dersom dette ikke er til hinder for 

dekoding. I så fall skal den entydige identifikasjonen inneholde standardiserte tegn som gjør det mulig å identifisere begynnelsen 

og slutten på den entydige identifikasjonen og begynnelsen og slutten på hvert kodesystem. Entydige identifikasjoner som 

inneholder flere kodesystemer, og som er i samsvar med ISO/IEC 15434:2006, skal antas å oppfylle kravene i dette nummer. 

Artikkel 6 

Trykkvalitet på den todimensjonale strekkoden 

1.  Framstillerne skal vurdere trykkvaliteten på datamatrisekoden ved å vurdere minst følgende parametrer: 

a)  Kontrasten mellom lyse og mørke partier. 

b)  Ensartethet i refleksjonen fra lyse og mørke partier. 

c)  Aksial ujevnhet.  
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d)  Ujevnhet i rutenettet. 

e)  Ubenyttet feilkorrigering. 

f)  Skader i det faste mønsteret. 

g)  Referansedekodingsalgoritmens evne til å dekode datamatrisekoden. 

2.  Framstillerne skal angi laveste trykkvalitet som sikrer god lesbarhet for datamatrisekoden gjennom hele forsyningskjeden 

i minst ett år etter at pakningens holdbarhetsdato har utløpt, eller fem år etter at pakningen har blitt frigitt for salg eller distri-

busjon i samsvar med artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2001/83/EF, avhengig av hvilket tidsrom som er lengst. 

3.  Når framstillerne trykker datamatrisekoden, skal de ikke bruke en trykkvalitet som er lavere enn laveste trykkvalitet nevnt 

i nr. 2. 

4.  En trykkvalitet som vurderes som minst 1,5 i samsvar med ISO/IEC 15415:2011, skal antas å oppfylle kravene i denne 

artikkel. 

Artikkel 7 

Et format som er lesbart for mennesker 

1.  Framstillerne skal trykke følgende dataelementer i den entydige identifikasjonen på emballasjen i et format som er lesbart 

for mennesker: 

a)  Produktkode. 

b)  Serienummer. 

c)  Det nasjonale refusjonsnummeret eller et annet nasjonalt nummer som identifiserer legemiddelet, dersom dette kreves av 

den medlemsstaten der produktet er ment å skulle bringes i omsetning, og dersom dette ikke er trykt andre steder på 

emballasjen. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse dersom summen av emballasjens to lengste dimensjoner er 10 cm eller mindre. 

3.  Dersom emballasjen er stor nok, skal de dataelementene som er lesbare for mennesker, være plassert ved siden av den 

todimensjonale strekkoden som inneholder den entydige identifikasjonen. 

Artikkel 8 

Ytterligere opplysninger i den todimensjonale strekkoden 

Framstillerne kan legge inn andre opplysninger enn den entydige identifikasjonen i den todimensjonale strekkoden som 

inneholder den entydige identifikasjonen, dersom dette tillates av vedkommende myndighet i samsvar med avdeling V i 

direktiv 2001/83/EF. 

Artikkel 9 

Strekkoder på emballasjen 

Emballasje for legemidler som skal være påført sikkerhetselementer i henhold til artikkel 54a i direktiv 2001/83/EF, skal ikke 

være påført noen annen synlig todimensjonal strekkode med henblikk på å identifisere legemiddelet og kontrollere dets ekthet 

enn den todimensjonale strekkoden som inneholder den entydige identifikasjonen.  
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KAPITTEL III 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM KONTROLL AV SIKKERHETSELEMENTER 

Artikkel 10 

Kontroll av sikkerhetselementer 

Ved kontroll av sikkerhetselementene skal framstillere, grossister og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til 

offentligheten, kontrollere 

a)  at den entydige identifikasjonen er ekte, 

b)  at forseglingen er ubrutt. 

Artikkel 11 

Kontroll av den entydige identifikasjonens ekthet 

Ved kontroll av den entydige identifikasjonens ekthet skal framstillere, grossister og personer som har tillatelse eller rett til å 

utlevere legemidler til offentligheten, kontrollere den entydige identifikasjonen opp mot de entydige identifikasjonene som er 

lagret i databasesystemet nevnt i artikkel 31. En entydig identifikasjon skal anses som ekte når databasesystemet inneholder en 

aktiv entydig identifikasjon med samme produktkode og serienummer som den entydige identifikasjonen som kontrolleres. 

Artikkel 12 

Entydige identifikasjoner som er deaktivert 

Et legemiddel som er påført en entydig identifikasjon som er deaktivert, skal ikke distribueres videre eller utleveres til 

offentligheten bortsett fra i følgende situasjoner: 

a)  Den entydige identifikasjonen har blitt deaktivert i samsvar med artikkel 22 bokstav a), og legemiddelet distribueres med 

sikte på eksport ut av Unionen. 

b)  Den entydige identifikasjonen har blitt deaktivert før legemiddelet ble levert ut til offentligheten, i samsvar med artikkel 23, 

26, 28 eller 41. 

c)  Den entydige identifikasjonen har blitt deaktivert i samsvar med artikkel 22 bokstav b) eller c) eller artikkel 40, og 

legemiddelet er levert til den personen som har ansvar for å sluttbehandle det. 

d)  Den entydige identifikasjonen har blitt deaktivert i samsvar med artikkel 22 bokstav d), og legemiddelet er levert til 

vedkommende nasjonale myndigheter. 

Artikkel 13 

Tilbakestilling av status for en deaktivert entydig identifikasjon 

1.  Framstillere, grossister og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, kan tilbakestille 

status for en deaktivert entydig identifikasjon til aktiv status bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Personen som foretar tilbakestillingen, er omfattet av samme tillatelse eller rett og har sitt virke i samme lokaler som den 

personen som deaktiverte den entydige identifikasjonen. 

b)  Tilbakestillingen av status finner sted senest ti dager etter at den entydige identifikasjonen ble deaktivert.  
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c)  Holdbarhetsdatoen på pakningen er ikke overskredet. 

d)  Legemiddelpakningen er ikke registrert i databasesystemet som tilbakekalt, trukket tilbake, beregnet på destruering eller 

stjålet, og personen som foretar tilbakestillingen, er ikke kjent med at pakningen er stjålet. 

e)  Legemiddelet har ikke blitt utlevert til offentligheten. 

2.  Legemidler som er påført en entydig identifikasjon som ikke kan tilbakestilles til aktiv status fordi vilkårene i nr. 1 ikke er 

oppfylt, skal ikke sendes tilbake til den salgbare lagerbeholdningen. 

KAPITTEL IV 

NÆRMERE REGLER FOR FRAMSTILLERNES KONTROLL AV SIKKERHETSELEMENTENE OG  

DEAKTIVERING AV DEN ENTYDIGE IDENTIFIKASJONEN 

Artikkel 14 

Kontroll av den todimensjonale strekkoden 

Ved påføring av sikkerhetselementene skal framstillerne kontrollere at den todimensjonale strekkoden som inneholder den 

entydige identifikasjonen, er i samsvar med artikkel 5 og 6, er leselig og inneholder korrekt informasjon. 

Artikkel 15 

Registrering 

Framstillere som påfører sikkerhetselementer, skal føre register over hver operasjon de utfører med eller på den entydige 

identifikasjonen på en legemiddelpakning i minst ett år etter at pakningens holdbarhetsdato har utløpt, eller fem år etter at 

pakningen har blitt frigitt for salg eller distribusjon i samsvar med artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2001/83/EF, avhengig av hvilket 

tidsrom som er lengst, og de skal på anmodning framlegge disse registrene for vedkommende myndighet. 

Artikkel 16 

Kontroller som skal gjennomføres før sikkerhetselementene fjernes eller skiftes ut 

1.  Før sikkerhetselementene helt eller delvis fjernes eller dekkes til i samsvar med artikkel 47a i direktiv 2001/83/EF, skal 

framstilleren påse at 

a)  forseglingen er ubrutt, 

b)  den entydige identifikasjonen er ekte, og deaktivere den om den skiftes ut. 

2.  Framstillere som har både en framstillingstillatelse i samsvar med artikkel 40 i direktiv 2001/83/EF og en tillatelse til å 

framstille utprøvingspreparater eller importere slike til Unionen som nevnt i artikkel 61 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 536/2014(1), skal kontrollere sikkerhetselementene og deaktivere den entydige identifikasjonen for en legemiddelpakning 

før den ompakkes eller ommerkes for å kunne brukes som godkjent utprøvingspreparat eller godkjent tilleggslegemiddel.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 av 16. april 2014 om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker og om 

oppheving av direktiv 2001/20/EF (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 1). 



10.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/85 

 

Artikkel 17 

Entydig identifikasjon tilsvarende den opprinnelige 

Når en framstiller påfører en legemiddelpakning en entydig identifikasjon tilsvarende den opprinnelige i samsvar med artikkel 

47a nr. 1 bokstav b) i direktiv 2001/83/EF, skal framstilleren kontrollere at den entydige identifikasjonen som påføres 

emballasjen, har en struktur og en oppbygning som med hensyn til produktkode og nasjonalt refusjonsnummer eller et annet 

nasjonalt nummer gjør det mulig å identifisere legemiddelet, oppfyller kravene i den medlemsstaten der legemiddelet er ment å 

skulle bringes i omsetning, slik at den entydige identifikasjonens ekthet kan kontrolleres og deaktiveres. 

Artikkel 18 

Tiltak framstillere skal treffe i tilfelle av brutt emballasje eller mistenkt forfalskning 

Dersom en framstiller har grunn til å tro at emballasjen til et legemiddel har blitt brutt, eller dersom kontrollen av 

sikkerhetselementene viser at det er mulig at legemiddelet ikke er ekte, skal framstilleren ikke frigi det for salg eller distribusjon 

og umiddelbart underrette berørte vedkommende myndigheter. 

Artikkel 19 

Bestemmelser som får anvendelse på framstillere som distribuerer sine legemidler gjennom grossister 

For framstillere som distribuerer sine legemidler gjennom grossister, får artikkel 20 bokstav a) og artikkel 22, 23 og 24 anven-

delse i tillegg til artikkel 14–18. 

KAPITTEL V 

NÆRMERE REGLER FOR GROSSISTERS KONTROLL AV SIKKERHETSELEMENTENE OG  

DEAKTIVERING AV DEN ENTYDIGE IDENTIFIKASJONEN 

Artikkel 20 

Grossisters kontroll av den entydige identifikasjonens ekthet 

Grossister skal kontrollere at den entydige identifikasjonen er ekte for minst følgende legemidler som de har i sin fysiske 

besittelse: 

a)  Legemidler som er sendt tilbake til dem fra personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, 

eller fra en annen grossist. 

b)  Legemidler som de mottar fra en grossist som verken er framstilleren eller grossisten som innehar markedsføringstillatelsen, 

eller en grossist som gjennom en skriftlig avtale er utpekt av innehaveren av markedsføringstillatelsen til å lagre og distribuere 

på dennes vegne legemidlene som omfattes av dennes markedsføringstillatelse. 

Artikkel 21 

Unntak fra artikkel 20 bokstav b) 

Ekthetskontroll av et legemiddels entydige identifikasjon kreves ikke i henhold til artikkel 20 bokstav b) i følgende situasjoner: 

a)  Når legemiddelet bytter eier, men blir værende i samme grossists fysiske besittelse. 

b)  Når legemiddelet distribueres innenfor territoriet til en medlemsstat mellom to lagre som tilhører samme grossist eller 

samme rettssubjekt, og det ikke finner sted noe salg. 

Artikkel 22 

Grossisters deaktivering av entydige identifikasjoner 

Grossister skal kontrollere at den entydige identifikasjonen er ekte og deaktivere den for følgende legemidler: 

a)  Legemidler som de har til hensikt å distribuere utenfor Unionen. 

b)  Legemidler som er sendt tilbake til dem fra personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, 

eller fra en annen grossist, og som ikke kan sendes tilbake til den salgbare lagerbeholdningen.  



Nr. 83/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.10.2019 

 

c)  Legemidler som er beregnet på destruering. 

d)  Legemidler i deres besittelse som vedkommende myndigheter anmoder om å få utlevert som en prøve. 

e)  Legemidler som de har til hensikt å distribuere til personene eller institusjonene nevnt i artikkel 23, dersom dette er et krav i 

nasjonal lovgivning i samsvar med samme artikkel. 

Artikkel 23 

Bestemmelser med hensyn til særlige forhold ved medlemsstatenes forsyningskjeder 

Dersom det er nødvendig for å ta hensyn til særlige forhold ved forsyningskjeden på deres territorium, kan medlemsstatene 

kreve at grossistene kontrollerer sikkerhetselementene for et legemiddel og deaktiverer den entydige identifikasjonen før de 

utleverer legemiddelet til følgende personer eller institusjoner: 

a)  Personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, og som ikke har sitt virke i en helseinstitusjon 

eller på et apotek. 

b)  Veterinærer og detaljister av veterinærpreparater. 

c)  Tannleger. 

d)  Optikere. 

e)  Paramedisinsk og akuttmedisinsk personell. 

f)  Væpnede styrker, politi og andre statlige institusjoner som har lagre av legemidler for sivil beredskap og katastrofeberedskap. 

g)  Universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner som bruker legemidler i forsknings- og utdanningsøyemed, med 

unntak av helseinstitusjoner. 

h)  Fengsler. 

i)  Skoler. 

j)  Hospicer. 

k)  Sykehjem. 

Artikkel 24 

Tiltak som grossister skal treffe i tilfelle av brutt emballasje eller mistenkt forfalskning 

Grossister skal ikke utlevere eller eksportere et legemiddel dersom de har grunn til å tro at emballasjen har vært brutt, eller 

dersom kontrollen av sikkerhetselementene viser at det er mulig at legemiddelet ikke er ekte. De skal umiddelbart underrette 

berørte vedkommende myndigheter. 

KAPITTEL VI 

NÆRMERE REGLER FOR KONTROLL AV SIKKERHETSELEMENTENE OG DEAKTIVERING AV DEN ENTYDIGE 

IDENTIFIKASJONEN SOM UTFØRES AV PERSONER SOM HAR TILLATELSE ELLER RETT TIL Å UTLEVERE 

LEGEMIDLER TIL OFFENTLIGHETEN 

Artikkel 25 

Forpliktelser for personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten 

1.  Personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, skal kontrollere sikkerhetselementene og 

deaktivere den entydige identifikasjonen for alle legemidler som er påført sikkerhetselementer, og som de utleverer til 

offentligheten, på det tidspunktet de utleveres til offentligheten. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 kan personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, og som har sitt 

virke i en helseinstitusjon, utføre denne kontrollen og deaktiveringen når som helst mens legemiddelet er i helseinstitusjonens 

fysiske besittelse, forutsatt at det ikke forekommer noe salg av legemiddelet fra det tidspunktet legemiddelet leveres til 

helseinstitusjonen, og til det utleveres til offentligheten.  
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3.  For å kontrollere at den entydige identifikasjonen for et legemiddel er ekte, og deaktivere den, skal personer som har 

tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, kople seg til databasesystemet nevnt i artikkel 31 via den nasjonale 

eller overnasjonale databasen som brukes på territoriet til den medlemsstaten der de har denne tillatelsen eller retten. 

4.  De skal også kontrollere sikkerhetselementene og deaktivere den entydige identifikasjonen for følgende legemidler som er 

påført sikkerhetselementene: 

a)  Legemidler som er i deres fysiske besittelse, og som ikke kan sendes tilbake til grossister eller framstillere. 

b)  Legemidler som vedkommende myndigheter i samsvar med nasjonal lovgivning anmoder om å få utlevert som prøver mens 

de er i deres fysiske besittelse. 

c)  Legemidler som de utleverer for senere bruk som godkjente utprøvingspreparater eller godkjente tilleggslegemidler i 

henhold til artikkel 2 nr. 2 punkt 9 og 10 i forordning (EU) nr. 536/2014. 

Artikkel 26 

Unntak fra artikkel 25 

1.  Personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, er fritatt for forpliktelsen til å kontrollere 

sikkerhetselementene og deaktivere den entydige identifikasjonen for legemidler de har fått utlevert som gratisprøver i samsvar 

med artikkel 96 i direktiv 2001/83/EF. 

2.  Personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, og som ikke har sitt virke i en 

helseinstitusjon eller på et apotek, er fritatt for forpliktelsen til å kontrollere sikkerhetselementene og deaktivere den entydige 

identifikasjonen for legemidler når denne forpliktelsen etter nasjonal lovgivning i samsvar med artikkel 23 er pålagt grossister. 

3.  Uten hensyn til artikkel 25 kan medlemsstatene, dersom det er nødvendig for å ta hensyn til særlige forhold ved 

forsyningskjeden på deres territorium, treffe beslutning om å frita en person som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler 

til offentligheten, og som har sitt virke i en helseinstitusjon, for forpliktelsen til å kontrollere og deaktivere den entydige 

identifikasjonen, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Personen som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, har skaffet seg legemiddelet som er påført 

den entydige identifikasjonen, gjennom en grossist som tilhører samme rettssubjekt som helseinstitusjonen. 

b)  Kontrollen og deaktiveringen av den entydige identifikasjonen utføres av grossisten som leverer legemiddelet til helse-

institusjonen. 

c)  Det finner ikke sted noe salg av legemiddelet mellom grossisten som leverer legemiddelet, og helseinstitusjonen. 

d)  Legemiddelet utleveres til offentligheten innenfor helseinstitusjonen. 

Artikkel 27 

Forpliktelser ved anvendelse av unntakene 

Dersom ekthetskontrollen og deaktiveringen av den entydige identifikasjonen i henhold til artikkel 23 eller 26 utføres før 

tidspunktet nevnt i artikkel 25 nr. 1, skal det på det tidspunktet legemiddelet utleveres til offentligheten, kontrolleres at for-

seglingen er ubrutt. 

Artikkel 28 

Forpliktelser ved utlevering av bare en del av en pakning 

Dersom personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, bare utleverer en del av en legemiddel-

pakning hvis entydige identifikasjon ikke er deaktivert, skal de, uten hensyn til artikkel 25 nr. 1, kontrollere sikkerhetselementene 

og deaktivere den entydige identifikasjonen når pakningen åpnes for første gang.  
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Artikkel 29 

Forpliktelser i situasjoner der det ikke er mulig å kontrollere at den entydige identifikasjonen er ekte, og deaktivere den 

Dersom tekniske problemer er til hinder for at personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, 

kan kontrollere den entydige identifikasjonens ekthet og deaktivere den på det tidspunktet legemiddelet påført den entydige 

identifikasjonen utleveres til offentligheten, skal personene som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, 

uten hensyn til artikkel 25 nr. 1, registrere den entydige identifikasjonen og så snart de tekniske problemene er løst, kontrollere 

at den entydige identifikasjonen er ekte, og deaktivere den. 

Artikkel 30 

Tiltak som skal treffes av personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, i tilfelle av 

mistenkt forfalskning 

Dersom personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, har grunn til å tro at legemiddelets 

emballasje har vært brutt, eller dersom kontrollen av sikkerhetselementene for legemiddelet viser at det er mulig at legemiddelet 

ikke er ekte, skal personene med tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten ikke utlevere legemiddelet, men 

umiddelbart underrette berørte vedkommende myndigheter. 

KAPITTEL VII 

OPPRETTELSE, DRIFT OG TILGANG TIL DATABASESYSTEMET 

Artikkel 31 

Opprettelse av databasesystemet 

1.  Databasesystemet der opplysningene om sikkerhetselementene i henhold til artikkel 54a nr. 2 bokstav e) i direktiv 

2001/83/EF skal lagres, skal opprettes og drives av ett eller flere rettssubjekter med ideelt formål etablert i Unionen av 

framstillere og innehavere av markedsføringstillatelser for legemidler som er påført sikkerhetselementer. 

2.  Ved opprettelse av databasesystemet skal rettssubjektet eller rettssubjektene nevnt i nr. 1 rådføre seg minst med grossister, 

personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, og med berørte nasjonale vedkommende 

myndigheter. 

3.  Grossister og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, har rett til å delta i retts-

subjektet eller rettssubjektene nevnt i nr. 1 på frivillig basis og uten kostnader. 

4.  Rettssubjektet eller rettssubjektene nevnt i nr. 1 skal ikke kreve at framstillere, innehavere av markedsføringstillatelser, 

grossister eller personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, må være medlemmer av én eller 

flere bestemte organisasjoner for å kunne bruke databasesystemet. 

5.  Kostnadene for databasesystemet skal dekkes av framstillerne av legemidler påført sikkerhetselementer, i samsvar med 

artikkel 54a nr. 2 bokstav e) i direktiv 2001/83/EF. 

Artikkel 32 

Databasesystemets struktur 

1.  Databasesystemet skal bestå av følgende elektroniske databaser: 

a)  En sentral informasjons- og dataruter («sentralenhet»). 

b)  Databaser som brukes på en enkelt medlemsstats territorium («nasjonale databaser») eller flere medlemsstaters territorium 

(«overnasjonale databaser»). Disse databasene skal være koplet til sentralenheten. 

2.  Det skal være tilstrekkelig mange nasjonale og overnasjonale databaser til å sikre at det finnes en nasjonal eller over-

nasjonal database som kan anvendes på hver enkelt medlemsstats territorium.  
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3.  Databasesystemet skal omfatte den IT-infrastrukturen, maskinvaren og programvaren som kreves for at følgende oppgaver 

skal kunne utføres: 

a)  Laste opp, sammenstille, behandle, endre og lagre de opplysningene om sikkerhetselementer som trengs for å kontrollere 

legemidlers ekthet og identifikasjon. 

b)  Identifisere en enkeltpakning av et legemiddel som er påført sikkerhetselementer, og kontrollere at pakningens entydige 

identifikasjon er ekte, og deaktivere den på et hvilket som helst punkt i den lovlige forsyningskjeden. 

4.  Databasesystemet skal ha programgrensesnitt som gjør det mulig for grossister eller personer som har tillatelse eller rett til 

å utlevere legemidler til offentligheten, å søke i databasesystemet ved bruk av programvare for å kontrollere at de entydige 

identifikasjonene er ekte, og deaktivere dem i databasesystemet. Programgrensesnittene skal også gjøre det mulig for ved-

kommende nasjonale myndigheter å få tilgang til databasesystemet ved hjelp av programvare i samsvar med artikkel 39. 

Databasesystemet skal også inneholde grafiske brukergrensesnitt som gir direkte tilgang til databasesystemet i samsvar med 

artikkel 35 nr. 1 bokstav i). 

Databasesystemet skal ikke omfatte fysisk skanningsutstyr for å avlese den entydige identifikasjonen. 

Artikkel 33 

Opplasting av opplysninger i databasesystemet 

1.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen eller, ved parallellimport eller parallelldistribusjon av legemidler som er påført 

en entydig identifikasjon tilsvarende den opprinnelige i samsvar med artikkel 47a i direktiv 2001/83/EF, den personen som har 

ansvar for å bringe disse legemidlene i omsetning, skal sikre at opplysningene nevnt i nr. 2 lastes opp i databasesystemet før 

framstilleren frigir legemiddelet for salg eller distribusjon, og at disse opplysningene ajourføres. 

Opplysningene skal lagres i alle nasjonale og overnasjonale databaser som brukes på territoriet til den eller de medlemsstatene 

der legemiddelet som er påført den entydige identifikasjonen, er ment å skulle bringes i omsetning. Opplysningene nevnt i nr. 2 

bokstav a)–d) i denne artikkel, med unntak av serienummeret, skal også lagres i sentralenheten. 

2.  For et legemiddel som er påført en entydig identifikasjon, skal minst følgende opplysninger lastes opp i databasesystemet: 

a)  Dataelementene i den entydige identifikasjonen i samsvar med artikkel 4 bokstav b). 

b)  Kodesystemet for produktkoden. 

c)  Legemiddelets navn og fellesnavn, legemiddelform, styrke, pakningstype og pakningsstørrelse for legemiddelet, i samsvar 

med terminologien nevnt i artikkel 25 nr. 1 bokstav b) og e)–g) i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 520/2012(1). 

d)  Den eller de medlemsstatene der legemiddelet er ment å skulle bringes i omsetning. 

e)  Dersom det er relevant, koden som identifiserer posten for legemiddelet som er påført den entydige identifikasjonen i 

databasen nevnt i artikkel 57 nr. 1 bokstav l) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(2). 

f)  Navn og adresse til den framstilleren som påfører sikkerhetselementene.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 520/2012 av 19. juni 2012 om utøvelse av virksomhet i forbindelse med legemiddelover-

våking fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF (EUT L 159 av 

20.6.2010, s. 5). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og 

overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor (EUT L 136 av 30.4.2004, 

s. 1). 
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g)  Navn og adresse til innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

h)  En liste over grossister som etter skriftlig avtale er utpekt av innehaveren av markedsføringstillatelsen til å lagre og 

distribuere på dennes vegne legemidlene som dennes markedsføringstillatelse gjelder. 

3.  Opplysningene nevnt i nr. 2 skal lastes opp i databasesystemet enten gjennom sentralenheten eller gjennom en nasjonal 

eller overnasjonal database. 

Dersom opplastingen utføres gjennom sentralenheten, skal det i sentralenheten lagres en kopi av opplysningene nevnt i nr. 2 

bokstav a)–d), med unntak av serienummeret, og samtlige opplysninger skal overføres til alle nasjonale eller overnasjonale 

databaser som brukes på territoriet til den eller de medlemsstatene der legemiddelet som er påført den entydige identifikasjonen, 

er ment å skulle bringes i omsetning. 

Dersom opplastingen gjøres gjennom en nasjonal eller overnasjonal database, skal denne databasen umiddelbart overføre til 

sentralenheten en kopi av opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav a)–d), med unntak av serienummeret, ved bruk av det 

dataformatet og de spesifikasjonene for datautveksling som er definert av sentralenheten. 

4.  Opplysningene nevnt i nr. 2 skal lagres i de databasene de opprinnelig ble lastet opp til, i minst ett år etter at legemiddelets 

holdbarhetsdato har utløpt, eller fem år etter at produktet har blitt frigitt for salg eller distribusjon i samsvar med artikkel 51 

nr. 3 i direktiv 2001/83/EF, avhengig av hvilket tidsrom som er lengst. 

Artikkel 34 

Drift av sentralenheten 

1.  Hver nasjonal eller overnasjonal database som databasesystemet består av, skal utveksle opplysninger med sentralenheten 

ved bruk av det dataformatet og de spesifikasjonene for datautveksling som er definert av sentralenheten. 

2.  Dersom det ikke er mulig å kontrollere at den unike identifikasjonen er ekte fordi en nasjonal eller overnasjonal database 

ikke inneholder en entydig identifikasjon med produktkode og serienummer som er identiske med produktkoden og 

serienummeret i den entydige identifikasjonen som kontrolleres, skal den nasjonale eller overnasjonale databasen overføre 

søket til sentralenheten for å kontrollere om den entydige identifikasjonen er lagret et annet sted i databasesystemet. 

Når sentralenheten mottar søket, skal den på grunnlag av opplysningene den inneholder, identifisere alle nasjonale og over-

nasjonale databaser som brukes på territoriet til den eller de medlemsstatene der legemiddelet som er påført den entydige 

identifikasjonen, var ment å skulle bringes i omsetning, og overføre søket til disse databasene. 

Sentralenheten skal deretter overføre svaret fra disse databasene til den databasen søket kom fra. 

3.  Dersom sentralenheten får melding fra en nasjonal eller overnasjonal database om endring av status for en entydig 

identifikasjon, skal den sikre at statusen synkroniseres mellom de nasjonale og overnasjonale databasene som brukes på 

territoriet til den eller de medlemsstatene der legemiddelet som er påført den entydige identifikasjonen, var ment å skulle 

bringes i omsetning. 

4.  Når sentralenheten mottar opplysningene nevnt i artikkel 35 nr. 4, skal den sikre at partinumrene før og etter ompakking 

eller ommerking koples elektronisk til de entydige identifikasjonene som er deaktivert, og til de entydige identifikasjonene 

tilsvarende de opprinnelige som har blitt påført. 

Artikkel 35 

Databasesystemets egenskaper 

1.  Hver enkelt database i databasesystemet skal oppfylle alle følgende vilkår: 

a)  Den skal fysisk befinne seg i Unionen. 

b)  Den skal opprettes og drives av et rettssubjekt med ideelt formål etablert i Unionen av framstillere og innehavere av 

markedsføringstillatelser for legemidler som er påført sikkerhetselementer, og dersom de har valgt å delta, grossister og 

personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten.  
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c)  Den skal være fullstendig samvirkende med de andre databasene i databasesystemet; med samvirkingsevne menes i dette 

kapittel fullstendig funksjonell integrasjon av og elektronisk datautveksling mellom databaser uansett tjenesteyter. 

d)  Den skal gjøre det mulig for framstillere, grossister og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til 

offentligheten, å foreta en pålitelig elektronisk identifisering og autentisering av enkeltpakninger av legemidler i samsvar 

med kravene i denne forordning. 

e)  Den skal ha programgrensesnitt som kan overføre og utveksle opplysninger med den programvaren som brukes av 

grossister, personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, og eventuelt vedkommende 

nasjonale myndigheter. 

f)  Når grossister og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, søker i databasen for å 

foreta ekthetskontroll og deaktivering av en entydig identifikasjon, skal svartiden for databasen, uten hensyn til hastigheten 

på internettforbindelsen, være kortere enn 300 millisekunder for minst 95 % av søkene. Databasen skal gjøre det mulig for 

grossister og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, å utføre disse operasjonene uten 

vesentlige forsinkelser. 

g)  Den skal inneholde en fullstendig logg («revisjonsspor») over alle operasjoner som gjelder en entydig identifikasjon, med 

opplysninger om brukerne som utfører disse operasjonene, og typen operasjoner; revisjonssporet skal opprettes når den 

entydige identifikasjonen lastes opp til databasen, og skal lagres i minst ett år etter at holdbarhetsdatoen for et legemiddel 

som er påført den entydige identifikasjonen, har utløpt, eller fem år etter at legemiddelet har blitt frigitt for salg eller 

distribusjon i samsvar med artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2001/83/EF, avhengig av hvilket tidsrom som er lengst. 

h)  Den skal i samsvar med artikkel 38 ha en struktur som sikrer vernet av personopplysninger og forretningshemmeligheter og 

eierskapet til og fortrolig behandling av data som framkommer når framstillere, innehavere av markedsføringstillatelser, 

grossister og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, samhandler med den. 

i)  Den skal inneholde grafiske brukergrensesnitt som gir følgende brukere direkte tilgang til den i samsvar med artikkel 37 

bokstav b): 

i)  Grossister og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, når formålet er å 

kontrollere at den entydige identifikasjonen er ekte, og deaktivere den dersom det er feil på deres egen programvare. 

ii)  Vedkommende nasjonale myndigheter, for formålene nevnt i artikkel 39. 

2.  Dersom statusen for en entydig identifikasjon på et legemiddel som er ment å skulle bringes i omsetning i to eller flere 

medlemsstater, endres i en nasjonal eller overnasjonal database, skal denne databasen umiddelbart gi melding til sentralenheten 

om endringen av status, med mindre deaktiveringen foretas av innehavere av markedsføringstillatelser i samsvar med artikkel 

40 eller 41. 

3.  Nasjonale og overnasjonale databaser skal ikke tillate opplasting eller lagring av en entydig identifikasjon som inneholder 

samme produktkode og serienummer som en annen entydig identifikasjon som allerede finnes i databasene. 

4.  For hvert parti med ompakkede eller ommerkede legemiddelpakninger som i samsvar med artikkel 47a i direktiv 

2001/83/EF er påført entydige identifikasjoner tilsvarende de opprinnelige, skal den som har ansvar for å bringe legemiddelet i 

omsetning, gi melding til sentralenheten om partinummeret eller -numrene for pakningene som skal ompakkes eller ommerkes, 

og om de entydige identifikasjonene på disse pakningene. Vedkommende skal dessuten gi melding til sentralenheten om 

partinummer for partier som er resultatet av ompakking eller ommerking, og de entydige identifikasjonene i nevnte parti som 

tilsvarer de opprinnelige. 

Artikkel 36 

Operasjoner i databasesystemet 

Databasesystemet skal minst legge til rette for følgende operasjoner: 

a)  Gjentatte kontroller av ektheten til en aktiv entydig identifikasjon i samsvar med artikkel 11. 

b)  Utløsning av varsel i systemet og i terminalen der kontrollen av en entydig identifikasjons ekthet finner sted, når det ved 

denne kontrollen ikke er mulig å bekrefte at den entydige identifikasjonen er ekte i samsvar med artikkel 11. En slik 

hendelse skal merkes i systemet som et mulig tilfelle av forfalskning, med mindre produktet er merket i systemet som 

tilbakekalt, trukket tilbake eller beregnet på destruering.  
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c)  Deaktivering av en entydig identifikasjon i samsvar med kravene i denne forordning. 

d)  Kombinert identifisering av en legemiddelpakning påført en entydig identifikasjon og ekthetskontroll og deaktivering av 

den entydige identifikasjonen. 

e)  Identifisering av en legemiddelpakning påført en entydig identifikasjon og ekthetskontroll og deaktivering av den entydige 

identifikasjonen i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten der legemiddelproduktet som er påført den entydige 

identifikasjonen, ble brakt i omsetning. 

f)  Avlesning av opplysningene i den todimensjonale strekkoden som inneholder den entydige identifikasjonen, identifisering 

av legemiddelet påført strekkoden og kontroll av status for den entydige identifikasjonen, uten at varselet nevnt i bokstav b) 

i denne artikkel utløses. 

g)  Uten at det berører artikkel 35 nr. 1 bokstav h), verifiserte grossisters tilgang til listen over grossister nevnt i artikkel 33 

nr. 2 bokstav h) for å bestemme om de må kontrollere et bestemt legemiddels entydige identifikasjon. 

h)  Ekthetskontroll og deaktivering av en entydig identifikasjon gjennom manuelle søk i systemet med dataelementene i den 

entydige identifikasjonen. 

i)  Umiddelbar overføring av opplysninger om en gitt entydig identifikasjon til vedkommende nasjonale myndigheter og Det 

europeiske legemiddelbyrå når de har anmodet om det. 

j)  Utarbeiding av rapporter som gjør det mulig for vedkommende myndigheter å kontrollere at de enkelte innehaverne av 

markedsføringstillatelser, framstillere, grossister og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til 

offentligheten, overholder kravene i denne forordning, eller å undersøke mulige tilfeller av forfalskning. 

k)  Tilbakestilling av statusen for en entydig identifikasjon fra deaktivert til aktiv på vilkårene nevnt i artikkel 13. 

l)  Angivelse av at en entydig identifikasjon har blitt deaktivert. 

m)  Angivelse av at et legemiddel er tilbakekalt, trukket tilbake, stjålet eller eksportert, at en vedkommende nasjonal myndighet 

har anmodet om å få legemiddelet utlevert som en prøve, at innehaveren av markedsføringstillatelsen har angitt at det er 

snakk om en gratisprøve, eller at legemiddelet er beregnet på destruering. 

n)  Kopling, per legemiddelparti, av opplysningene om entydige identifikasjoner som er fjernet eller tildekket, til opplysningene 

om de entydige identifikasjonene tilsvarende de opprinnelige som er påført nevnte legemidler i samsvar med artikkel 47a i 

direktiv 2001/83/EF. 

o)  Synkronisering av statusen for en entydig identifikasjon mellom nasjonale eller overnasjonale databaser som brukes på 

medlemsstatenes territorium der legemiddelet er ment å skulle bringes i omsetning. 

Artikkel 37 

Forpliktelser for rettssubjekter som oppretter og driver en database som inngår i databasesystemet 

Ethvert rettssubjekt som oppretter og driver en database som inngår i databasesystemet, skal treffe følgende tiltak: 

a)  Underrette berørte vedkommende nasjonale myndigheter om sin hensikt om fysisk å plassere databasen eller en del av den 

på deres territorium, og underrette dem så snart databasen tas i bruk. 

b)  Innføre sikkerhetsrutiner som sikrer at bare brukere hvis identitet, rolle og rettmessige tilgang har blitt kontrollert, kan få 

tilgang til datamaskinen eller kan laste opp opplysningene nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

c)  Overvåke databasen kontinuerlig med hensyn til hendelser som kan tyde på mulige tilfeller av forfalskning i samsvar med 

artikkel 36 bokstav b). 

d)  Sørge for øyeblikkelig undersøkelse av alle tilfeller av mulig forfalskning som merkes i systemet i samsvar med artikkel 36 

bokstav b), samt varsle vedkommende nasjonale myndigheter, Det europeiske legemiddelbyrå og Kommisjonen dersom 

forfalskningen blir bekreftet.  
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e)  Foreta regelmessig revisjon av databasen for å kontrollere at kravene i denne forordning er oppfylt. Revisjonene skal 

gjennomføres minst én gang i året de første fem årene etter at denne forordning har trådt i kraft i den medlemsstaten der 

databasen fysisk befinner seg, og deretter minst hvert tredje år. Resultatene av disse revisjonene skal legges fram for 

vedkommende myndigheter på anmodning. 

f)  Gjøre revisjonssporet nevnt i artikkel 35 nr. 1 bokstav g) umiddelbart tilgjengelig for vedkommende myndigheter på deres 

anmodning. 

g)  Gjøre rapportene nevnt i artikkel 36 bokstav j) tilgjengelig for vedkommende myndigheter på deres anmodning. 

Artikkel 38 

Vern av opplysninger og eierskap til opplysninger 

1.  Framstillere, innehavere av markedsføringstillatelser, grossister og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere 

legemidler til offentligheten, har ansvar for alle opplysninger som framkommer når de samvirker med databasesystemet, og 

som lagres i revisjonssporet. De har bare eierskap og tilgang til disse opplysningene, med unntak av opplysningene nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 og opplysninger om statusen for den entydige identifikasjonen. 

2.  Rettssubjektet som driver databasen der revisjonssporet lagres, skal ikke ha tilgang til revisjonssporet og opplysningene i 

revisjonssporet uten skriftlig samtykke fra de lovlige eierne av opplysningene, unntatt for å etterforske mulige tilfeller av 

forfalskning som er merket i systemet i samsvar med artikkel 36 bokstav b). 

Artikkel 39 

Tilgang for vedkommende nasjonale myndigheter 

Et rettssubjekt som oppretter og driver en database som brukes for å foreta ekthetskontroll og deaktivering av entydige 

identifikasjoner på legemiddelpakninger som bringes i omsetning i en medlemsstat, skal gi vedkommende myndigheter i nevnte 

medlemsstat tilgang til databasen og opplysningene i den, for følgende formål: 

a)  Tilsyn med driften av databasene og undersøkelse av mulige tilfeller av forfalskning. 

b)  Refusjon. 

c)  Legemiddelovervåking eller farmako-epidemiologi. 

KAPITTEL VIII 

FORPLIKTELSER FOR INNEHAVERE AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSER, PARALLELLIMPORTØRER  

OG PARALLELLDISTRIBUTØRER  

Artikkel 40 

Legemidler som er tilbakekalt, trukket tilbake eller stjålet 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen eller, ved parallellimport eller parallelldistribusjon av legemidler som er påført en 

entydig identifikasjon tilsvarende den opprinnelige i samsvar med artikkel 47a i direktiv 2001/83/EF, den personen som har 

ansvar for å bringe disse legemidlene i omsetning, skal umiddelbart treffe alle følgende tiltak: 

a)  Sikre at den entydige identifikasjonen påført et legemiddel som skal tilbakekalles eller trekkes tilbake, deaktiveres i alle 

nasjonale og overnasjonale databaser som brukes på territoriet til den eller de medlemsstatene der tilbakekallingen eller 

tilbaketrekkingen skal finne sted. 

b)  Sikre at den entydige identifikasjonen for et legemiddel som er stjålet, dersom den er kjent, deaktiveres i alle nasjonale og 

overnasjonale databaser som inneholder opplysninger om dette legemiddelet. 

c)  Angi i databasene nevnt i bokstav a) og b) at nevnte legemiddel har blitt tilbakekalt, trukket tilbake eller stjålet, dersom det 

er relevant.  
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Artikkel 41 

Produkter som skal utleveres som gratisprøver 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen som har til hensikt å utlevere et av sine legemidler som en gratisprøve i samsvar med 

artikkel 96 i direktiv 2001/83/EF, skal, dersom legemiddelet er påført sikkerhetselementene, angi det som en gratisprøve i 

databasesystemet og sikre at den entydige identifikasjonen deaktiveres før det utleveres til personer som er bemyndiget til å 

foreskrive det. 

Artikkel 42 

Fjerning av entydige identifikasjoner fra databasesystemet 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen eller, ved parallellimport eller parallelldistribusjon av legemidler som er påført en 

entydig identifikasjon tilsvarende den opprinnelige i samsvar med artikkel 47a i direktiv 2001/83/EF, den personen som har 

ansvar for å bringe disse legemidlene i omsetning, skal ikke laste opp entydige identifikasjoner i databasesystemer før eventuelt 

eldre entydige identifikasjoner som inneholder samme produktkode og serienummer som de entydige identifikasjonene som 

skal lastes opp, er fjernet fra databasesystemet. 

KAPITTEL IX 

VEDKOMMENDE NASJONALE MYNDIGHETERS FORPLIKTELSER 

Artikkel 43 

Opplysninger som skal gis av vedkommende nasjonale myndigheter 

Vedkommende nasjonale myndigheter skal gjøre følgende opplysninger tilgjengelige for innehavere av markedsføringstillatelser, 

framstillere, grossister og personer som har tillatelse eller rett til å utlevere legemidler til offentligheten, på deres anmodning: 

a)  Legemidler som bringes i omsetning på deres territorium, og som skal være påført sikkerhetselementene i samsvar med 

artikkel 54 bokstav o) i direktiv 2001/83/EF og denne forordning. 

b)  Reseptpliktige eller refusjonsberettigede legemidler som bruksområdet for den unike identifikasjonen har blitt utvidet til 

med henblikk på refusjon eller legemiddelovervåking i samsvar med artikkel 54a nr. 5 i direktiv 2001/83/EF. 

c)  Legemidler som bruksområdet for forseglingen har blitt utvidet til av pasientsikkerhetshensyn i samsvar med artikkel 54a 

nr. 5 i direktiv 2001/83/EF. 

Artikkel 44 

Tilsyn med databasesystemet 

1.  Vedkommende nasjonale myndigheter skal føre tilsyn med driften av alle databaser som fysisk befinner seg på deres 

territorium, for å kontrollere, om nødvendig ved hjelp av inspeksjoner, at databasen og rettssubjektet som er ansvarlig for 

opprettelse og drift av databasen, oppfyller kravene i denne forordning. 

2.  Vedkommende nasjonale myndighet kan gjennom en skriftlig avtale delegere alle sine forpliktelser i henhold til denne 

artikkel til vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller til en tredjemann. 

3.  Dersom en database som ikke fysisk befinner seg på territoriet til en annen medlemsstat, brukes for å kontrollere at 

legemidlet som er brakt i omsetning i nevnte medlemsstat, er ekte, kan vedkommende myndighet i denne medlemsstaten 

overvåke en inspeksjon av databasen eller utføre en uavhengig inspeksjon etter avtale med den medlemsstaten der databasen 

fysisk befinner seg. 

4.  En vedkommende nasjonal myndighet skal oversende rapporter om sin tilsynsvirksomhet til Det europeiske legemiddelbyrå, 

som skal gjøre dem tilgjengelige for andre vedkommende nasjonale myndigheter og Kommisjonen.  
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5.  Vedkommende nasjonale myndigheter kan medvirke til driften av enhver database som brukes til å identifisere legemidler 

og foreta ekthetskontroll eller deaktivering av entydige identifikasjoner på legemidler som bringes i omsetning på deres 

medlemsstats territorium. 

Vedkommende nasjonale myndigheter kan delta i styret for de rettssubjektene som driver nevnte databaser, med inntil en tredel 

av styremedlemmene. 

KAPITTEL X 

LISTE OVER UNNTAK OG MELDINGER TIL KOMMISJONEN 

Artikkel 45 

Liste over unntak fra krav om og forbud mot påføring av sikkerhetselementer 

1.  Listen over reseptpliktige legemidler eller legemiddelkategorier som ikke skal være påført sikkerhetselementene, er 

fastsatt i vedlegg I til denne forordning. 

2.  Listen over ikke-reseptpliktige legemidler eller legemiddelkategorier som skal være påført sikkerhetselementene, er 

fastsatt i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 46 

Meldinger til Kommisjonen 

1.  Vedkommende nasjonale myndigheter skal gi melding til Kommisjonen om ikke-reseptpliktige legemidler som de anser 

kan være utsatt for risiko for forfalskning, så snart de får kjennskap til en slik risiko. For dette formål skal de bruke skjemaet i 

vedlegg III til denne forordning. 

2.  Vedkommende nasjonale myndigheter kan underrette Kommisjonen om legemidler som de ikke anser er utsatt for risiko 

for forfalskning. For dette formål skal de bruke skjemaet i vedlegg IV til denne forordning. 

3.  I forbindelse med meldingene nevnt i nr. 1 og 2 skal vedkommende nasjonale myndigheter foreta en vurdering av 

risikoene for og risikoene som følger av forfalskning av slike legemidler, samtidig som det tas hensyn til kriteriene oppført i 

artikkel 54a nr. 2 bokstav b) i direktiv 2001/83/EF. 

4.  Når vedkommende nasjonale myndigheter sender inn meldingen nevnt i nr. 1 til Kommisjonen, skal de også framlegge 

bevis og dokumentasjon som underbygger at forfalskning har funnet sted. 

Artikkel 47 

Evaluering av meldingene 

Dersom det har forekommet dødsfall eller sykehusinnleggelse av unionsborgere etter eksponering for forfalskede legemidler, 

og Kommisjonen eller en medlemsstat etter en melding som nevnt i artikkel 46 anser at det er nødvendig å handle raskt for å 

verne folkehelsen, skal Kommisjonen vurdere meldingen umiddelbart og senest innen 45 dager. 

KAPITTEL XI 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE 

Artikkel 48 

Overgangsbestemmelser 

Legemidler uten sikkerhetselementer som har blitt frigitt for salg eller distribusjon i en medlemsstat før denne forordning får 

anvendelse i nevnte medlemsstat, og som deretter ikke har blitt ompakket eller ommerket, kan bringes i omsetning, distribueres 

og utleveres til offentligheten i denne medlemsstaten fram til deres holdbarhetsdato utløper. 
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Artikkel 49 

Anvendelse i medlemsstater som allerede har systemer for kontroll av legemidlers ekthet og identifikasjon av 

enkeltpakninger 

1.  Hver av medlemsstatene nevnt i artikkel 2 nr. 2 annet ledd bokstav b) annet punktum i direktiv 2011/62/EU skal gi 

melding til Kommisjonen om fra hvilken dato artikkel 1–48 i denne forordning får anvendelse på sitt territorium i samsvar med 

artikkel 50 tredje ledd. Meldingen skal sendes senest seks måneder før denne anvendelsesdatoen. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre en melding om hver av datoene den har fått melding om i samsvar med nr. 1, i Den 

europeiske unions tidende. 

Artikkel 50 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 9. februar 2019. 

Imidlertid skal medlemsstatene nevnt i artikkel 2 nr. 2 annet ledd bokstav b) annet punktum i direktiv 2011/62/EU anvende 

artikkel 1–48 i denne forordning senest fra 9. februar 2025. 

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

Utferdiget i Brussel 2. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Liste over reseptpliktige legemidler eller legemiddelkategorier som ikke skal være påført sikkerhetselementene i 

henhold til artikkel 45 nr. 1 

Navn på virksomt stoff eller legemiddelkategori Legemiddelform Styrke Merknader 

Homøopatiske legemidler Alle Alle  

Radionuklidgeneratorer Alle Alle  

Sett Alle Alle  

Forløpere til radionuklider Alle Alle  

Legemidler for avansert terapi som inneholder eller består av 

vev eller celler 

Alle Alle  

Medisinske gasser Medisinske gass Alle  

Løsninger for parenteral ernæring med en anatomisk-

terapeutisk-kjemisk kode («ATC-kode») som begynner med 

B05BA 

Infusjonsløsning Alle  

Løsninger som påvirker elektrolyttbalansen med en ATC-

kode som begynner med B05BB 

Infusjonsløsning Alle  

Løsninger som framkaller osmotisk diurese med en ATC-kode 

som begynner med B05BC 

Infusjonsløsning Alle  

Tilsetningsstoffer til infusjonskonsentrater med en ATC-kode 

som begynner med B05X 

Alle Alle  

Oppløsningsvæsker og fortynningsmidler, herunder 

skyllemidler, med en ATC-kode som begynner med V07AB 

Alle Alle  

Kontrastmidler med en ATC-kode som begynner med V08 Alle Alle  

Preparater til allergidiagnostikk med en ATC-kode som 

begynner med V04CL 

Alle Alle  

Allergenekstrakter med en ATC-kode som begynner med 

V01AA 

Alle Alle  
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VEDLEGG II 

Liste over ikke-reseptpliktige legemidler eller legemiddelkategorier som skal være påført sikkerhetselementene i 

henhold til artikkel 45 nr. 2 

Navn på virksomt stoff eller legemiddelkategori Legemiddelform Styrke Merknader 

omeprazol enterokapsel, hard 20 mg  

omeprazol enterokapsel, hard 40 mg  
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VEDLEGG III 

Melding til Europakommisjonen om ikke-reseptpliktige legemidler som anses å være utsatt for risiko for forfalskning i henhold 

til artikkel 54a nr. 4 i direktiv 2001/83/EF 

Medlemsstat: Navn på vedkommende myndighet: 

 

Post nr. 
Virksomt stoff 

(fellesnavn) 
Legemiddelform Styrke 

Anatomisk-

terapeutisk-kjemisk 

kode (ATC-kode) 

Dokumentasjon 

(framlegg bevis på ett eller flere tilfeller av 

forfalskning i den lovlige forsyningskjeden 

og angi kilden til opplysningene). 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Merknad:  Antall poster er ikke bindende. 
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VEDLEGG IV 

Melding til Europakommisjonen om legemidler som ikke anses å være utsatt for risiko for forfalskning i henhold til artikkel 54a 

nr. 4 i direktiv 2001/83/EF 

Medlemsstat: Navn på vedkommende myndighet: 

 

Post nr. 
Virksomt stoff 

(fellesnavn) 
Legemiddelform Styrke 

Anatomisk-

terapeutisk-kjemisk 

kode (ATC-kode) 

Merknader/utfyllende opplysninger 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Merknad:  Antall poster er ikke bindende. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/157 

av 6. november 2018 

om endring av vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for  

systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments-  

og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*) 

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), endret ved delegert kommisjonsforordning (EU) 

2017/698(3), inneholder en liste over kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som omfattes av vurderings-

programmet for eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter 3. februar 2017. 

2) Identiteten til visse aktive stoffer oppført i vedlegg II som kan produseres på stedet, er omdefinert i samsvar med 

artikkel 13 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 for på en mer presis måte å angi aktive stoffer og deres forløpere, 

som for øyeblikket omfattes av arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse. 

3) Enhver som har interesse, kan melde en kombinasjon av aktivt stoff og dets forløpere som ennå ikke omfattes av den 

nye identiteten. Kombinasjonene av stoff og produkttype som er meldt i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b), og som 

Det europeiske kjemikaliebyrå anser å oppfylle kravene i artikkel 17 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014, bør 

oppføres i vedlegg II til nevnte forordning i henhold til forordningens artikkel 18. 

4) Etter at erklæringer var mottatt i henhold til artikkel 16 nr. 4 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014, offentliggjorde 

Byrået en invitasjon der enhver som har interesse, kan melde aktive stoffer i produkttype 19 som var omfattet av 

unntaket for næringsmidler og fôr fastsatt ved artikkel 6 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007(4). 

Kombinasjonene av stoff og produkttype som er meldt i henhold til artikkel 16 nr. 5 bokstav b), og som Byrået anser å 

oppfylle kravene i artikkel 17 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014, bør oppføres i vedlegg II til nevnte 

forordning i henhold til forordningens artikkel 18. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 1.2.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2019 av 8. mai 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 forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/698 av 3. februar 2017 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 om 

arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (EUT L 103 av 19.4.2017, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

2019/EØS/83/14 
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5) Det bør angis hvilke medlemsstaters vedkommende myndigheter som skal være vurderende vedkommende myndigheter 

for de kombinasjonene av aktivt stoff og produkttype som skal tilføyes i vedlegg II til delegert forordning (EU) 

nr. 1062/2014. 

6) Kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som det er truffet en beslutning om godkjenning eller avslag på 

godkjenning av siden 3. februar 2017, bør ikke lenger tas med i vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014. 

7) For å gjenspeile den faktiske situasjonen og av hensyn til rettssikkerheten bør det fastsettes en liste over kombinasjoner 

av aktivt stoff og produkttype som omfattes av programmet for vurdering av eksisterende aktive stoffer i biocid-

produkter på datoen for vedtakelsen av denne forordning. 

8) Delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 erstattes med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 6. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

KOMBINASJONER AV STOFF OG PRODUKT SOM OMFATTES AV VURDERINGSPROGRAMMET 6. NOVEMBER 2018 

Kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som støttes 6. november 2018, unntatt nanomaterialer som ikke er uttrykkelig nevnt i post 1017 og 1023, og  

unntatt aktive stoffer som produseres på stedet, med mindre disse er uttrykkelig nevnt med henvisning til den eller de forløperne som støttes. 

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 hydrogen-

peroksid 

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               
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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 

1028 Pereddiksyre framstilt av 

tetraacetyletylendiamin 

(TAED) og natriumberbo-

ratmonohydrat 

AT     x                

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-dimetoksy-

kromeno[3,4-b]furo[2,3-

h]kromen-6-on (rotenon) 

UK 201-501-9 83-79-4              x     

85 Triklorisocyanursyre UK 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) 

UK 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 UK 204-589-7 122-99-6 x x  x  x       x      

1072 Karbondioksid FR 204-696-9 124-38-9                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 

179 Karbondioksid framstilt av 

propan, butan eller en 

blanding av disse ved 

forbrenning 

FR                  x   

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 UK 204-875-1 128-03-0         x  x x       

188 Natriumdimetylditiokarbamat UK 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 Metam-Na BE 205-293-0 137-42-8         x  x        

227 2-tiazol-4-yl-1H-benzo-

imidazol (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)syklo-

propankarboksylat (d-

tetrametrin) 

DE 214-619-0 1166-46-7               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 

321 Monolinuron UK 217-129-5 1746-81-2  x                 

330 N-(3-aminopropyl)-N-dode-

cylpropan-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-metylben-

zamid] (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-isotiazolidin-3-on 

(MIT) 

SI 220-239-6 2682-20-4      x             

346 Natriumdiklorisocyanurat-

dihydrat 

UK 220-767-7 51580-86-0  x x x x      x x       

345 Troclosennatrium UK 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 paraformal-

dehyd (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      

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      
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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 

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 Didecyldimetyl-

ammoniumklorid (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       

1032 Aktivt brom framstilt av 

natriumbromid ved elektrolyse 

NL    x         x x       

1033 Aktivt brom framstilt av 

hypobromsyre og urea og 

bromourea 

NL             x 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 

1034 Aktivt brom framstilt av 

natriumhypobromitt og N-

bromsulfamat 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 av 

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 av 

natriumhypokloritt 

IT             x x       

455 Aktivt klor avgitt av 

kalsiumhypokloritt 

IT             x        

457 Aktivt klor avgitt av klor IT             x        

458 Monokloramin framstilt av 

ammoniumsulfat og en 

klorkilde 

UK             x x       

1016 Sølvklorid SE 232-033-3 7783-90-6 x x    x x  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 

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       

1041 Klordioksid framstilt av 

natriumklorid ved elektrolyse 

DE    x x x x      x x       

1042 Klordioksid framstilt av 

natriumkloritt og natriumbi-

sulfat og saltsyre 

DE      x x              

1043 Klordioksid framstilt av 

natriumkloritt og natriumbi-

sulfat 

DE    x x x x      x x       

1044 Klordioksid framstilt av 

natriumkloritt og natriumper-

sulfat 

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      
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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 

501 Karbendazim DE 234-232-0 10605-21-7       x  x x         

1022 Dialuminiumklorid-

pentahydroksid 

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 Dodecylguanidinmono-

hydroklorid 

ES 237-030-0 13590-97-1      x     x        

529 Aktivt brom framstilt av 

bromklorid 

NL             x        

531 (Benzyloksy)metanol UK 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-

tetraazatetradekandiamidin 

(2:1) (CHDG) 

PT 242-354-0 18472-51-0 x x x                

554 p-[(dijodmetyl)sulfonyl]toluen UK 243-468-3 20018-09-1      x x  x x         

559 (Benzotiazol-2-yltio)-

metyltiocyanat (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    
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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 

563 Kalium-(E,E)-heksa-2,4-

dienat (kaliumsorbat) 

DE 246-376-1 24634-61-5      x             

566 Reaksjonsprodukter av 

paraformaldehyd og 2-

hydroksypropylamin (forhold 

1:1) (HPT) 

AT    x    x     x  x      

571 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on 

(OIT) 

UK 247-761-7 26530-20-1      x x  x x x  x      

577 Dimetyloktadekyl[3-

(trimetoksysilyl)propyl]-

ammoniumklorid 

ES 248-595-8 27668-52-6  x     x  x          

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) 

UK 252-626-0 35575-96-3               x    

608 Dimetyltetradecyl[3-(tri-

metoksysilyl)propyl]-

ammoniumklorid 

PL 255-451-8 41591-87-1         x          

1045 Sitroneukalyptusolje, 

hydratisert, syklisk 

UK  1245629-80-4                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 

1046 Olje av Cymbopogon 

winterianus, fraksjonert, 

hydratisert, syklisk 

UK Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig                x   

1047 Sitroneukalyptusolje og 

sitronellal, hydratisert, syklisk 

UK Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig                x   

609 2-hydroksy-α,α,4-trimetyl-

sykloheksanmetanol 

UK 255-953-7 42822-86-6                x   

619 3-jod-2-propynylbutyl-

karbamat (IPBC) 

DK 259-627-5 55406-53-6       x  x x         

620 Tetrakis(hydroksymetyl)-

fosfoniumsulfat (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-

hydroksypropylamin (forhold 

3:2) (MBO) 

AT    x    x     x x x      

667 Alkyl(C12-18)dimetylbenzyl-

ammoniumklorid (ADBAC 

(C12-18)) 

IT 269-919-4 68391-01-5 x x x x      x x x      x 

671 Alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-

ammoniumklorid 

(ADBA/BKC (C12–C16)) 

IT 270-325-2 68424-85-1 x x x x      x x x      x 

673 Didecyldimetyl-

ammoniumklorid  

(DDAC (C8-10)) 

IT 270-331-5 68424-95-3 x x x x  x    x x 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 

690 Kvaternære ammonium-

forbindelser, 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               

693 Pentakalium-bis(per-

oksymonosulfat)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 av 

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                 
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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 

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       

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[mono-

peroksyftalat(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)-dimetyl-

benzylammoniumklorid 

(ADBAC (C12-C14)) 

IT 287-089-1 85409-22-9 x x x x      x x x      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 

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 cinerariae-

folium, ekstrakt 

ES 289-699-3 89997-63-7               x    

1057 Chrysanthemum cinerariae-

folium-ekstrakt av åpne og 

modne blomster av Tanacetum 

cinerariifolium framstilt med 

hydrokarbonløsemiddel 

ES                 x x   

1058 Chrysanthemum cinerariae-

folium-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)peroksy-

heksansyre (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      
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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 

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          

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-azoniaadamantan-

klorid (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 bromin 

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          
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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 

1013 Sølvkobberzeolitt SE Ikke tilgjengelig 130328-19-7  x  x   x  x          

1017 Sølv adsorbert på silisium-

dioksid (som nanomateriale i 

form av et stabilt aggregat 

med primærpartikler 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)-

syklopropankarboksylat 

(blanding av 4 isomerer 1R-

trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 

1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-

alletrin) 

DE Plantevernmiddel 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 Plantevernmiddel 260359-57-7               x    

843 4-brom-2-(4-klorfenyl)-1-

etoksymetyl-5-trifluormetyl-

pyrrol-3-karbonitril 

(klorfenapyr) 

PT Plantevernmiddel 122453-73-0               x    

859 Polymer av N-metyl-

metanamin (EINECS 204-

697-4 med (klormetyl)oksiran 

(EINECS 203-439-8) / 

polymert kvaternært 

ammoniumklorid (PQ-

polymer) 

HU Polymer 25988-97-0  x         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 

868 Polyheksametylenbiguanid-

hydroklorid med en tall-

gjennomsnittlig molekylvekt 

(Mn) på 1415 og en gjennom-

snittlig 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 / didecyl-

polyoksetylammoniumborat 

(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-

metylfenyl)-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., fra 

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   

1069 Konsentrert eplejuice NL Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig                x   



   

 

N
r. 8

3
/1

2
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
0

.1
0

.2
0
1

9
 

 

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 

1070 Appelsin, søt, ekstrakt 

Ekstrakter og deres fysisk 

modifiserte derivater, for 

eksempel tinkturer, konkreter, 

absolutter, eteriske oljer, 

oleoharpikser, terpener, 

terpenfrie fraksjoner, 

destillater, rester osv., fra 

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., fra 

Allium sativum, Liliaceae. 

AT 232-371-1 8008-99-9                x»   

 



10.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/121 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1985 

av 13. desember 2018 

om ikke å godkjenne Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 11(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 9 nr. 1 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vurderende vedkommende myndighet i Frankrike mottok 17. mars 2014 en søknad om godkjenning av mikroorganismen 

Willaertia magna c2c maky til bruk som aktivt stoff i biocidprodukter av type 11, konserveringsmidler for væsker i kjøle- 

og prosessystemer, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

2) Vurderende vedkommende myndighet i Frankrike framla vurderingsrapporten sammen med sine konklusjoner  

15. mars 2017 i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse ble utarbeidet 26. april 2018 av Komiteen for biocidprodukter, og det ble tatt 

hensyn til konklusjonene til vurderende vedkommende myndighet(2). 

4) Det framgår av nevnte uttalelse at biocidprodukter av type 11 som inneholder Willaertia magna c2c maky, ikke kan 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012. Særlig ble det i 

scenarioene som ble vurdert ved vurderingen av risikoer for menneskers helse, påvist uakseptable risikoer, og ingen 

sikker bruk kunne utpekes. Dessuten ble Willaertia magna c2c makys iboende evne til å bekjempe Legionella 

pneumophila ikke tilstrekkelig dokumentert. 

5) Idet det tas hensyn til Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, anser Kommisjonen at Willaertia magna c2c maky ikke 

bør godkjennes for bruk i biocidprodukter av type 11. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Willaertia magna c2c maky godkjennes ikke som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 11. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 14.12.2018, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2019 av  

8. mai 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) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive stoffet Willaertia magna c2c maky, produkttype 11 

ECHA/BPC/206/2018, vedtatt 26. april 2018. 

2019/EØS/83/15 



Nr. 83/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.10.2019 

 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 13. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



10.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/123 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/784 

av 29. mai 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for  

godkjenning av det aktive stoffet klotianidin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3, artikkel 49 nr. 2 og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet klotianidin ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2006/41/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013(5) ble vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 

klotianidin endret, og det ble stilt krav om at søkerne framlegger bekreftende opplysninger om: 

a) Risikoen for andre bestøvere enn honningbier. 

b) Risikoen for honningbier som samler mat fra nektar eller pollen i etterfølgende vekster. 

c) Det potensielle opptaket gjennom røttene til blomstrende ugress. 

d) Risikoen for honningbier som samler mat fra honningdugg fra insekter. 

e) Den potensielle eksponeringen via guttasjon og den akutte risikoen og langtidsrisikoen for bifolkenes overlevelse og 

utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering. 

f) Den potensielle eksponeringen for avdrift av støv etter radsåing og den akutte risikoen og langtidsrisikoen for 

bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for biyngel som følge av slik eksponering. 

g) Den akutte risikoen og langtidsrisikoen for bifolkenes overlevelse og utvikling samt risikoen for honningbiyngel 

som følge av inntak av kontaminert nektar og pollen. 

4) Søkerne framla i desember 2014 tilleggsopplysninger om bier (dvs. honningbier, humler og solitære bier) for den 

rapporterende medlemsstaten Belgia innen fristen fastsatt for framlegging. De framla ajourført dokumentasjon i mars og 

juni 2015. 

5) Belgia vurderte tilleggsopplysningene framlagt av søkerne. Nevnte medlemsstat framla 31. august 2015 sin vurdering 

for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 30.5.2018, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2006/41/EF av 7. juli 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klotianidin og 

petoksamid som aktive stoffer (EUT L 187 av 8.7.2006, s. 24). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 485/2013 av 24. mai 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til vilkårene for godkjenning av de aktive stoffene klotianidin, tiametoksam og imidakloprid samt om forbud mot bruk og salg av 

frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder disse aktive stoffene (EUT L 139 av 25.5.2013, s. 12). 

2019/EØS/83/16 
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6) Kommisjonen rådspurte Myndigheten, som framla sin konklusjon om risikovurderingen av klotianidin 13. oktober 2016(1). 

Myndigheten påviste at for de fleste vekster kan bruk av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet klotianidin, 

medføre høy akutt risiko for bier. Særlig når det gjelder eksponering gjennom støv, påpekte Myndigheten en høy akutt 

risiko for bier med hensyn til høstkorn, og at en høy kronisk risiko for bier ikke kan utelukkes med hensyn til 

sukkerbete. Når det gjelder inntak av restmengder i kontaminert pollen og nektar, ble det påvist en høy akutt og kronisk 

risiko, eller at en høy risiko ikke kan utelukkes for de fleste former for bruk på åker. Det ble også påvist en kronisk og akutt 

risiko for bier i etterfølgende vekster ved all bruk på åker. Søkerne hadde ikke framlagt noen opplysninger om 

skogplanteskoler, og risikoen for bier kan derfor ikke utelukkes. Dessuten påviste Myndigheten flere tilfeller av manglende 

opplysninger. 

7) I samsvar med betraktning 16 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013 innledet Kommisjonen en gjennomgåelse 

av nye vitenskapelige opplysninger 11. februar 2015 ved å gi EFSA i oppdrag å organisere en åpen anmodning om 

opplysninger. EFSA utlyste en åpen anmodning om opplysninger, som ble avsluttet 30. september 2015(2). 

8) Kommisjonen anmodet 13. november 2015 EFSA om å framlegge konklusjoner fra en ajourført risikovurdering for bier når 

det gjelder bruk av klotianidin til frøbeising eller i kornform, etter at det er organisert en fagfellevurdering og tatt hensyn til 

opplysningene som er innsamlet innenfor rammen av den særlige åpne anmodningen om opplysninger, og eventuelle nye 

opplysninger fra studier, forskning og overvåking som er relevante for de aktuelle bruksområdene. Myndigheten framla  

28. februar 2018(3) sin konklusjon om fagfellevurderingen av den ajourførte vurderingen av pesticidrisikoen for bier ved 

bruken av det aktive stoffet klotianidin til frøbeising og i kornform. Søkerne fikk anledning til å uttale seg om denne 

konklusjonen. Søkerne framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

9) Utkastet til vurderingsrapport, tilføyelsen til rapporten og Myndighetens konklusjoner ble gjennomgått av 

medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og sluttbehandlet  

27. april 2018 med en revidert tilføyelse til Kommisjonens sammenfattende rapport om klotianidin. 

10) Kommisjonen oppfordret søkerne til å framlegge sine merknader til den reviderte tilføyelsen til den sammenfattende 

rapporten om klotianidin. Søkerne framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Etter å ha gjennomgått opplysningene som søkerne framla i 2014 og 2015, konkluderte Kommisjonen med at de 

ytterligere bekreftende opplysningene som kreves i henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013, ikke er 

gitt, og etter også å ha vurdert konklusjonen av den ajourførte risikovurderingen for bier har Kommisjonen kommet 

fram til at ytterligere risikoer for bier ikke kan utelukkes med mindre ytterligere begrensninger innføres. Med tanke på 

behovet for å sikre et nivå av sikkerhet og vern i samsvar med det høye vernenivået for dyrs helse som etterstrebes i 

Unionen, bør all utendørs bruk forbys. Bruken av klotianidin bør derfor begrenses til permanente veksthus, og det bør 

kreves at avlingen i hele sin livssyklus befinner seg i et permanent veksthus, slik at den ikke gjenplantes utendørs. 

12) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

13) Med tanke på risikoen for bier som følge av beisede frø bør omsetning og bruk av frø som er beiset med 

plantevernmidler som inneholder klotianidin, være underlagt de samme begrensningene som bruken av klotianidin. Det 

bør derfor fastsettes at frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder klotianidin, ikke bringes i omsetning eller 

brukes med mindre frøene er beregnet brukt bare i permanente veksthus, og avlingen i hele sin livssyklus befinner seg i 

et permanent veksthus.  

  

(1) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance clothianidin in light of confirmary data submitted. EFSA Journal 2016;14(11):4606, 34 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4606. 

(2) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2015. Technical report on the open call for new scientific information as 

regards the risk to bees from the use of the three neonicotinoid pesticide active substances clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam 

applied as seed treatments and granules in the EU. EFSA supporting publication 2015:EN-903. 8 s. 

(3) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment for 

bees for the active substance clothianidin considering the uses as seed treatments and granules. EFSA Journal 2018;16(2):5177. 86 s. 
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14) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

klotianidin. 

15) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder klotianidin, bør utløpe senest 19. desember 2018. 

16) Forbudet mot omsetning og bruk av beisede frø bør først få anvendelse fra og med 19. desember 2018 for å sikre en 

tilstrekkelig overgangsperiode. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forbud mot omsetning og bruk av beisede frø 

Frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder klotianidin, skal ikke bringes i omsetning eller brukes, med mindre 

a) frøene er beregnet brukt bare i permanente veksthus, og 

b) avlingen befinner seg i et permanent veksthus i hele sin livssyklus. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder klotianidin som aktivt stoff, senest 19. september 2018. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 19. desember 2018. 

Artikkel 5 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013 

Når det gjelder frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder klotianidin, utgår artikkel 2 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 485/2013. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 2 og 5 får imidlertid anvendelse fra 19. desember 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I rad 121 om klotianidin i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som insektmiddel i permanente veksthus eller til beising av frø som er beregnet brukt bare i permanente 

veksthus, kan tillates. Avlingen skal befinne seg i et permanent veksthus i hele sin livssyklus. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om klotianidin, særlig tillegg I og II, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 27. januar 2006, samt til konklusjonene i tilføyelsen til den 

sammenfattende rapporten om klotianidin, som sluttbehandlet av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr  

27. april 2018. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— Risikoen for grunnvannet. 

— Risikoen for bier og humler som er sluppet ut for bestøvning i permanente veksthus. 

— Eksponeringen av bier gjennom inntak av forurenset vann fra permanente veksthus. 

Medlemsstatene skal sikre at frøbeising skjer bare i profesjonelle anlegg for frøbeising. I anleggene skal de beste tilgjengelige 

teknikker benyttes for å sikre at det frigis så lite støv som mulig under bruk, lagring og transport. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1262 

av 20. september 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av  

godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, klortoluron,  

klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet,  

flurtamon, fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl og tribenuron(*) 

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 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, klortoluron, cypermetrin, 

daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, flurtamon, fostiazat, indoksakarb, MPCA, MPCB, tiofanatmetyl og tribenuron 

ble sist forlenget ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1511(3). Godkjenningsperioden for disse 

stoffene utløper 31. oktober 2018. 

3) Godkjenningen for det aktive stoffet diuron utløper 30. september 2018. 

4) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene klomazon, fludioksonil og prosulfokarb utløper 31. oktober 2018. 

5) Det er inngitt søknader om fornyet godkjenning av nevnte stoffer i samsvar med Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 844/2012(4). 

6) Ettersom vurderingen av stoffene er blitt forsinket av årsaker som ligger utenfor søkernes kontroll, er det sannsynlig at 

godkjenningene av nevnte aktive stoffer vil utløpe før det treffes en beslutning om fornyelse. Det er derfor nødvendig å 

forlenge godkjenningsperiodene. 

7) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning, skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

8) Ettersom godkjenningen av det aktive stoffet diuron utløper 30. september 2018, bør denne forordning tre i kraft så snart 

som mulig. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 21.9.2018, s. 62, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1511 av 30. august 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, klortoluron, 

cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forklorfenuron, fostiazat, indoksakarb, iprodion, MCPA, MCPB, 

siltiofam, tiofanatmetyl og tribenuron (EUT L 224 av 31.8.2017, s. 115). 

(4) 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). 

2019/EØS/83/17 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 20. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

 1) I rad 40 om deltametrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

 2) I rad 48 om beta-cyflutrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

 3) I rad 64 om flurtamon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

 4) I rad 65 om flufenacet endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

 5) I rad 67 om dimetenamid-p endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

 6) I rad 69 om fostiazat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

 7) I rad 101 om klortalonil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

 8) I rad 102 om klortoluron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

 9) I rad 103 om cypermetrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

10) I rad 104 om daminozid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

11) I rad 105 om tiofanatmetyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

12) I rad 106 om tribenuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

13) I rad 107 om MCPA endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

14) I rad 108 om MCPB endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

15) I rad 117 om 1-metylsyklopropen endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

16) I rad 119 om indoksakarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

17) I rad 160 om prosulfokarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

18) I rad 161 om fludioksonil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

19) I rad 162 om klomazon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2019». 

20) I rad 192 om diuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. september 2019». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1264 

av 20. september 2018 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet petoksamid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

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

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Petoksamid ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2006/41/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet petoksamid, 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 petoksamid i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

31. august 2016. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 30. august 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt petoksamid kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport om petoksamid for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 6. oktober 2017. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport. 

10) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet petoksamid. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 21.9.2018, s. 71, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2006/41/EF av 7. juli 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klotianidin og 

petoksamid som aktive stoffer (EUT L 187 av 8.7.2006, s. 24). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er nødvendige 

for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 

om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA Journal 2017;15(9):4981, 22 s. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/83/18 
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11) Godkjenningen av petoksamid bør derfor fornyes. 

12) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av petoksamid er basert på et begrenset antall repre-

sentative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder petoksamid, 

kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

13) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

begrensninger. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

14) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

15) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84(1) ble godkjenningsperioden for petoksamid forlenget til 

31. januar 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før dette aktive stoffets godkjenning utløp. 

Ettersom en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse fra 

1. desember 2018. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet 

Godkjenningen av det aktive stoffet petoksamid fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. desember 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 20. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84 av 19. januar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klotianidin, kobberforbindelser, 

dimoksystrobin, mankozeb, mekoprop-p, metiram, oksamyl, petoksamid, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobin og zoksamid 

(EUT L 16 av 20.1.2018, s. 8). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Petoksamid 

CAS-nr. 106700-29-2 

CIPAC-nr. 665 

2-klor-N-(2-etoksyetyl)-N-

(2-metyl-1-fenylprop-1-

enyl)acetamid 

≥ 940 g/kg 

Urenheter: 

Toluen: Høyst 

3 g/kg 

1. desember 

2018 

30. november 

2033 

DEL A 

Bruken er begrenset til én behandling hvert annet år på samme åker ved høyeste 

dose 1 200 g aktivt stoff per hektar. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om petoksamid, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

— risikoen for metabolitter i grunnvannet når petoksamid anvendes i områder 

med sårbare jordbunnsforhold og/eller klimatiske forhold, 

— risikoen for akvatiske organismer og meitemark, 

— risikoen for forbrukerne på grunn av restmengder i etterfølgende vekster eller 

ved avlingssvikt. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger om 

1. relevansen av metabolittene som kan forekomme i grunnvann, idet det tas 

hensyn til en eventuell relevant klassifisering for petoksamid i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2), særlig som 

kreftframkallende i kategori 2, 

2. virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

drikkevann, 

3. petoksamids hormonforstyrrende potensial i eller ved skjoldbruskkjertelen 

ved minst å framlegge mekanistiske data for å avklare om det foreligger en 

hormonforstyrrende virkning på skjoldbruskkjertelen. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 1, innen ett år etter at 

uttalelsen fra Det europeiske kjemikaliebyrås komité for risikovurdering 

offentliggjøres på nettstedet til Det europeiske kjemikaliebyrå i samsvar med 

artikkel 37 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1272/2008 med hensyn til petoksamid og 

opplysningene det bes om. 



   

 

N
r. 8

3
/1

3
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
0

.1
0

.2
0
1

9
 

 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

     Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 2, innen to år etter 

Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument om vurdering av 

virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og 

grunnvann. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 3, innen  

10. november 2020 i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 2018/605(3) om 

endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette 

vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper og det felles 

veiledningsdokumentet for å identifisere hormonforstyrrende stoffer som er 

vedtatt av EFSA og ECHA. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 

1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33). 

 



   

 

1
0

.1
0

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 8

3
/1

3
5
 

 

VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 122 om petoksamid. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nr. 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«127 Petoksamid 

CAS-nr. 106700-29-2 

CIPAC-nr. 665 

2-klor-N-(2-etoksyetyl)-N-

(2-metyl-1-fenylprop-1-

enyl)acetamid 

≥ 940 g/kg 

Urenheter: 

Toluen: Høyst 

3 g/kg 

1. desember 2018 30. november 

2033 

DEL A 

Bruken er begrenset til én behandling hvert annet år på samme åker 

ved høyeste dose 1 200 g aktivt stoff per hektar. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i fornyelsesrapporten om petoksamid, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— risikoen for metabolitter i grunnvannet når petoksamid anvendes i 

områder med sårbare jordbunnsforhold og/eller klimatiske 

forhold, 

— risikoen for akvatiske organismer og meitemark, 

— risikoen for forbrukerne på grunn av restmengder i etterfølgende 

vekster eller ved avlingssvikt. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger om 

 1. relevansen av metabolittene som kan forekomme i grunnvann,  

idet det tas hensyn til en eventuell relevant klassifisering for 

petoksamid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1272/2008(2), særlig som kreftframkallende i kategori 2, 
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Nr. 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      2. virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

drikkevann, 

 3. petoksamids hormonforstyrrende potensial i eller ved skjold-

bruskkjertelen ved minst å framlegge mekanistiske data for å avklare 

om det foreligger en hormonforstyrrende virkning på skjold-

bruskkjertelen. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 1, innen ett år 

etter at uttalelsen fra Det europeiske kjemikaliebyrås komité for 

risikovurdering offentliggjøres på nettstedet til Det europeiske 

kjemikaliebyrå i samsvar med artikkel 37 nr. 4 i forordning (EF)  

nr. 1272/2008 med hensyn til petoksamid og opplysningene det bes om. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 2, innen to år 

etter Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument om 

vurdering av virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av 

restmengder i overflate- og grunnvann. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 3, innen  

10. november 2020 i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 

2018/605(3) om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 

ved å fastsette vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende 

egenskaper og i samsvar med det felles veiledningsdokumentet for å 

identifisere hormonforstyrrende stoffer som er vedtatt av EFSA og 

ECHA.» 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 

1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 

av 20.4.2018, s. 33). 

 



10.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/137 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1265 

av 20. september 2018 

om godkjenning av det aktive stoffet fenpicoksamid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 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 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Det forente kongerike 2. desember 2014 en 

søknad fra Dow AgroScience GmbH om godkjenning av det aktive stoffet fenpicoksamid. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Det forente kongerike, som rapporterende medlemsstat, 

søkeren, de andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») 13. januar 2015 om at søknaden kunne godkjennes. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 13. oktober 2016 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det vurderes om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 

i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form 

av et ajourført utkast til vurderingsrapport 31. juli 2017. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 22. desember 2017 om sin konklusjon om hvorvidt 

det aktive stoffet fenpicoksamid kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for offentligheten. 

6) Kommisjonen framla 23. mars 2018 den sammenfattende rapporten om fenpicoksamid for Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av fenpicoksamid. 

7) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de 

bruksområdene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. 

8) Fenpicoksamid bør derfor godkjennes. 

9) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

begrensninger. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(3) derfor endres. 

11) 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 238 av 21.9.2018, s. 77, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2019 av 8. mai 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) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance fenpicoxamid (XDE-777)». EFSA Journal 2018;16(1):5146, 27 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5146. 

(3) 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). 

2019/EØS/83/19 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet fenpicoksamid, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

1
0

.1
0

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 8

3
/1

3
9
 

 

VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Fenpicoksamid 

CAS-nr.: 517875-34-2 

CIPAC-nr.: 991 

(3S,6S,7R,8R) -8-benzyl-3-

{3-[(isobutyryloksy)-

metoksy]-4-metoksypyridin-

2-karboksamido}-6-metyl-

4,9-diokso-1,5-dioksonan-7-

yl-isobutyrat 

≥ 750 g/kg 11. oktober 2018 11. oktober 2028 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om fenpicoksamid, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— virkningen av bearbeiding for vurderingen av risikoen for forbrukerne, 

— risikoen for akvatiske organismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1. det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert (basert på 

produksjon i kommersiell målestokk) og forsøkspartiene samsvar med den 

bekreftede tekniske spesifikasjonen når det gjelder giftighet, 

2. virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

drikkevann, 

3. fenpicoksamids hormonforstyrrende potensial i eller via skjoldbruskkjertelen, 

idet det særlig framlegges mekanistiske data for å klargjøre i samsvar med 

nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, endret ved 

kommisjonsforordning (EU) 2018/605(2), om de observerte virkningene i 

studiene framlagt for godkjenning er forbundet med en hormonforstyrrende 

virkemåte i skjoldbruskkjertelen eller ikke. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

opplysningene nevnt nr. 1 innen 11. oktober 2019, opplysningene nevnt i nr. 2 

innen to år etter at Kommisjonen har offentliggjort et veiledningsdokument om 

evaluering av virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

overflate- og grunnvann, og opplysningene nevnt i nr. 3 innen 10. november 

2020.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 

20.4.2018, s. 33). 

 



   

 

N
r. 8

3
/1

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
 

1
0

.1
0

.2
0
1

9
 

 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nr. 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«126 Fenpicoksamid 

CAS-nr.: 517875-34-2 

CIPAC-nr.: 991 

(3S,6S,7R,8R) -8-benzyl-3-

{3-[(isobutyryloksy)-

metoksy]-4-metoksypy-

ridin-2-karboksamido}-6-

metyl-4,9-diokso-1,5-

dioksonan-7-yl-isobutyrat 

≥ 750 g/kg 11. oktober 2018 11. oktober 2028 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 

i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om fenpicoksamid, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— virkningen av bearbeiding for vurderingen av risikoen for 

forbrukerne, 

— risikoen for akvatiske organismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1. det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert (basert 

på produksjon i kommersiell målestokk) og forsøkspartiene samsvar 

med den bekreftede tekniske spesifikasjonen når det gjelder giftighet, 

2. virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

drikkevann, 

3. fenpicoksamids hormonforstyrrende potensial i eller via skjold-

bruskkjertelen, idet det særlig framlegges mekanistiske data for å 

klargjøre i samsvar med nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1107/2009, endret ved kommisjonsforordning (EU) 

2018/605(2), om de observerte virkningene i studiene framlagt for 

godkjenning er forbundet med en hormonforstyrrende virkemåte i 

skjoldbruskkjertelen eller ikke. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

opplysningene nevnt nr. 1 innen 11. oktober 2019, opplysningene nevnt i 

nr. 2 innen to år etter at Kommisjonen har offentliggjort et veilednings-

dokument om evaluering av virkningen av vannbehandlingsprosesser på 

arten av restmengder i overflate- og grunnvann, og opplysningene nevnt i 

nr. 3 innen 10. november 2020.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 

20.4.2018, s. 33). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1266 

av 20. september 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de 

aktive stoffene 1-dekanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadiraktin, bupirimat, karboksin, kletodim, sykloksydim, 

dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakin, fluometuron, flutriafol, heksytiazoks, hymeksazol, indolylsmørsyre, 

isoksaben, svovelpolysulfid, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinat og tebufenozid(*) 

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 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Søknader om fornyelse av godkjenningen for 1-dekanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadiraktin, bupirimat, 

karboksin, kletodim, sykloksydim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakin, fluometuron, flutriafol, heksytiazoks, 

hymeksazol, indolylsmørsyre, isoksaben, svovelpolysulfid, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinat 

og tebufenozid ble inngitt i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(3). Godkjenningen 

av disse stoffene kan imidlertid utløpe av årsaker som er utenfor søkerens kontroll, før det er truffet beslutning om fornyelse 

av godkjenningen. Godkjenningsperiodene bør derfor forlenges i samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) Med tanke på tiden og ressursene som kreves for å vurdere søknader om fornyelse av godkjenninger for det store 

antallet aktive stoffer som utløper mellom 2019 og 2021, ble det ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2016) 

6104(4) opprettet et arbeidsprogram som grupperte aktive stoffer som ligner på hverandre, og fastsatte prioriteringer på 

grunnlag av sikkerhetsrisiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet, som fastsatt i artikkel 18 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

4) Siden de aktive stoffene 1-dekanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadiraktin, bupirimat, karboksin, kletodim, syklok-

sydim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakin, fluometuron, flutriafol, heksytiazoks, hymeksazol, indolylsmørsyre, 

isoksaben, svovelpolysulfid, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinat og tebufenozid ikke tilhører de 

prioriterte kategoriene i gjennomføringsbeslutning K(2016) 6104, bør godkjenningsperioden forlenges med enten to eller 

tre år, idet det tas hensyn til nåværende utløpsdato, det faktum at den utfyllende dokumentasjonen for et aktivt stoff i 

henhold til artikkel 6 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 skal framlegges senest 30 måneder før 

godkjenningen utløper, behovet for å sørge for en jevn arbeids- og ansvarsfordeling mellom medlemsstatene som er 

rapportører og medrapportører, og ressursene som kreves til vurdering og beslutningstaking. 

5) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene karboksin, kletodim, sykloksydim, dazomet, diklofop, fenazakin, 

hymeksazol, indolylsmørsyre, metaldehyd og paklobutrazol bør derfor forlenges med to år og godkjenningsperioden for 

de aktive stoffene 1-dekanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadiraktin, bupirimat, ditianon, dodin, fluometuron, 

flutriafol, heksytiazoks, isoksaben, svovelpolysulfid, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinat og tebufenozid med tre år. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 21.9.2018, s. 81, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. september 2016 om opprettelse av et arbeidsprogram for vurdering av søknader om 

fornyelse av godkjenninger av aktive stoffer som utløper i 2019, 2020 og 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 (EUT C 357 av 29.9.2016, s. 9). 

2019/EØS/83/20 
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6) Dersom det ikke framlegges utfyllende dokumentasjon i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 

senest 30 måneder før den respektive utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning, bør utløpsdatoen forbli den 

samme som gjaldt før ikrafttredelsen av denne forordning, eller den bør fastsettes til tidligst mulige dato deretter. 

7) I tilfeller der Kommisjonen vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne 

forordning ikke fornyes fordi godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, vil Kommisjonen fastsette utløpsdatoen til samme 

dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen 

av det aktive stoffet ikke fornyes, avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om 

fornyelse av godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning, skal den, avhengig av omstendighetene, 

bestrebe seg på å fastsette den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 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 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 20. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

 1) I rad 316 om sykloksydim endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2023». 

 2) I rad 317 om 6-benzyladenin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

 3) I rad 322 om hymeksazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2023». 

 4) I rad 323 om dodin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

 5) I rad 326 om indolylsmørsyre endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2023». 

 6) I rad 328 om tau-fluvalinat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

 7) I rad 329 om kletodim endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2023». 

 8) I rad 330 om bupirimat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

 9) I rad 333 om 1-dekanol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

10) I rad 334 om isoksaben endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

11) I rad 335 om fluometuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

12) I rad 337 om karboksin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2023». 

13) I rad 339 om dazomet endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2023». 

14) I rad 340 om metaldehyd endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2023». 

15) I rad 341 om sintofen endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

16) I rad 342 om fenazakin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2023». 

17) I rad 343 om azadiraktin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

18) I rad 344 om diklofop endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2023». 

19) I rad 345 om svovelpolysulfid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

20) I rad 346 om aluminiumsulfat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

21) I rad 348 om paklobutrazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2023». 

22) I rad 349 om pencykuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

23) I rad 350 om tebufenozid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

24) I rad 351 om ditianon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

25) I rad 352 om heksytiazoks endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

26) I rad 353 om flutriafol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. mai 2024». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1294 

av 26. september 2018 

om avslag på godkjenning av strandfurutjære som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

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 23 nr. 5 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 22. desember 2015 mottok Kommisjonen en søknad fra Progarein France SAS om godkjenning av strandfurutjære 

som basisstoff. Søknaden av ledsaget av de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») om vitenskapelig bistand. 

Myndigheten framla en teknisk rapport om strandfurutjære for Kommisjonen 30. oktober 2017(2). Kommisjonen framla 

sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning om avslag på godkjenning av strandfurutjære for Den 

faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 24. mai 2018 og ferdigstilte dem til komiteens møte 20. juli 2018. 

3) Dokumentasjonen framlagt av søkeren viser ikke at strandfurutjære oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som 

definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). 

4) Spesifikke problemstillinger ble imidlertid kartlagt i Myndighetens tekniske rapport om strandfurutjære. Strandfurutjære 

er en kompleks blanding hvis nøyaktige sammensetning er ukjent. Strandfurutjære bør anses som et stoff som gir grunn 

til bekymring, ettersom det kan inneholde stoffer som gir grunn til bekymring (f.eks. furfuraler og fenoler). Dessuten 

kan det ikke utelukkes at det forekommer stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (f.eks. genotoksiske 

kreftframkallende stoffer slik som polysykliske aromatiske hydrokarboner). Videre kunne vurderingen av risikoen for 

brukere, arbeidstakere, personer i nærheten og forbrukere ikke fullføres på grunnlag av dataene som forelå i søknaden. 

5) Ingen relevant vurdering utført i samsvar med annet unionsregelverk som nevnt i artikkel 23 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 var tilgjengelig. 

6) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens tekniske rapport og til utkastet til 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

7) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene rundt 

stoffet. 

8) Som fastslått i Kommisjonens sammenfattende rapport er det derfor ikke bevist at kravene i artikkel 23 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Strandfurutjære bør derfor ikke godkjennes som basisstoff. 

9) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av strandfurutjære som basisstoff i 

samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 243 av 27.9.2018, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2019 av 8. mai 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) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2017. «Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States and EFSA on the basic substance application for Landes pine tar for use in plant protection as protectant and repellent». EFSA 

supporting publication 2017:EN-1311. 57 s. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) 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). 

2019/EØS/83/21 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet strandfurutjære godkjennes ikke som basisstoff. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 26. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1295 

av 26. september 2018 

om godkjenning av basisstoffet løkolje 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 23 nr. 5 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 12. desember 2016 mottok Kommisjonen en søknad fra Bionext om godkjenning av løkolje som basisstoff. 

Søknaden ble senere supplert med de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla en teknisk rapport om løkolje for Kommisjonen 31. oktober 2017(2). 

3) Kommisjonen framla sitt utkast til sammenfattende rapport(3) 25. mai 2018 og et utkast til denne forordning for Den 

faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 19. juli 2018 og avsluttet dem til komiteens møte 20. juli 2018. 

4) Dokumentasjonen fra søkeren viser at løkolje oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til plantevernformål, 

men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet. Det bør derfor anses som et basisstoff. 

5) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at løkolje generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 23 

i forordning (EF) nr. 1107/2009/EF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Løkolje bør derfor godkjennes som basisstoff. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår for 

godkjenning av stoffet som er angitt i vedlegg I til denne forordning. 

7) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(5) derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Stoffet løkolje godkjennes som basisstoff som fastsatt i vedlegg I. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 243 av 27.9.2018, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2019 av 8. mai 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) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2017. «Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States and EFSA on the basic substance application for onion oil for use in plant protection as repellent». EFSA supporting publication 

2017:EN-1315. 36 s. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1315. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

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

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

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(5) 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). 

2019/EØS/83/22 
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Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 26. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

Løkolje 

CAS-nr.: 8002-72-0 

Ikke relevant Næringsmiddelkvalitet 17. oktober 2018 Løkolje skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende rapporten 

om løkolje (SANTE/10615/2018), særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

«20 Løkolje 

CAS-nr.: 8002-72-0 

Ikke relevant Næringsmiddelkvalitet 17. oktober 2018 Løkolje skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende 

rapporten om løkolje (SANTE/10615/2018), særlig tillegg I og II.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1495 

av 8. oktober 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det 

aktive stoffet malation(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3 annet alternativ og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet malation ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) om omsetning av plantevernmidler ved 

kommisjonsdirektiv 2010/17/EU(3) på det vilkåret at de berørte medlemsstatene skulle sikre at søkeren hvis søknad lå til 

grunn for godkjenningen av malation, framlegger blant annet ytterligere bekreftende opplysninger om den akutte og 

langsiktige risikoen for insektetende fugler. 

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) Den 25. april 2012 framla søkeren tilleggsopplysninger for å oppfylle kravene om bekreftende opplysninger om risikoen 

for forbrukerne og den akutte og langsiktige risikoen for insektetende fugler og kvantifisering av forskjellen i virkning 

mellom malaokson og malation, for den rapporterende medlemsstaten Det forente kongerike innen fristen fastsatt for 

framlegging av slike opplysninger. 

4) Det forente kongerike vurderte tilleggsopplysningene framlagt av søkeren og framla 11. mai 2015 sin vurdering for de 

øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

5) De andre medlemsstatene, søkeren og Myndigheten ble rådspurt og bedt om å gi kommentarer til den rapporterende 

medlemsstatens vurdering. Myndigheten har offentliggjort en teknisk rapport med et sammendrag av resultatet av 

rådspørringen om malation 2. februar 2016(5).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 253 av 9.10.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2010/17/EU av 9. mars 2010 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av malation som 

aktivt stoff (EUT L 60 av 10.3.2010, s. 17). 

(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) EFSA, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment 

of confirmatory data for malathion». EFSA Supporting publication 2016:EN-951. 61 s. 

2019/EØS/83/23 
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6) Utkastet til vurderingsrapport, tilføyelsen og Myndighetens tekniske rapport ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen innenfor Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og avsluttet i januar 2018 med Kommi-

sjonens sammenfattende rapport om malation. 

7) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten om malation. 

Søkeren framla sine merknader, som er blitt grundig gjennomgått. 

8) Opplysningene framlagt av søkeren er imidlertid ikke tilstrekkelige og hindrer Kommisjonen i å fastslå at nivået for 

akutt og langsiktig risiko for fugler ved bruk av malation er akseptabel. Dessuten er det ikke realistisk å begrense 

risikoen med risikoreduserende tiltak på annen måte enn ved bruk i veksthus. 

9) Idet det tas hensyn den konstaterte høye risikoen for fugler, bør derfor vilkårene for bruk av malation begrenses 

ytterligere, særlig ved at bare bruk i veksthus med en permanent konstruksjon tillates. Vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

10) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

malation. 

11) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder malation, bør utløpe senest 29. januar 2020. 

12) Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr har ikke avgitt uttalelse innen fristen fastsatt av dens leder. En 

gjennomføringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen har framlagt utkast til gjennomføringsrettsakt for klage-

instansen for videre drøfting. Klageinstansen har ikke avgitt uttalelse. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende god-

kjenninger av plantevernmidler som inneholder malation som aktivt stoff, senest 29. april 2019. 

Artikkel 3 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 29. januar 2020. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I rad 300 om malation i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som insektmiddel i veksthus med en permanent konstruksjon kan tillates. Godkjenninger skal være begrenset til 

yrkesbrukere. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om malation, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

a) utslipp fra veksthus, for eksempel kondensvann, dreneringsvann, jord eller kunstige dyrkingsmedier, for å utelukke risikoen 

for akvatiske organismer, 

b) vern av bestøvende kolonier som er plassert i veksthuset med hensikt, 

c) vern av brukere og arbeidstakere og sikring av at bruksvilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr når 

dette er relevant, 

d) vern av forbrukere når det gjelder bearbeidede produkter. 

Medlemsstatene skal sørge for at malationbaserte utforminger ledsages av nødvendige instrukser for å unngå risiko for at det 

under lagring og transport dannes større mengder av isomalation enn største tillatte mengde. 

Godkjenningsvilkårene skal omfatte risikobegrensende tiltak og egnet merking av plantevernmidler.» 

 __________  



Nr. 83/154 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.10.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1500 

av 9. oktober 2018 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet tiram og om forbud mot bruk og salg av frø som er 

behandlet med plantevernmidler som inneholder tiram, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, artikkel 49 nr. 2 og artikkel 78 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Tiram ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2003/81/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet tiram, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 30. april 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av tiram i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat og 

framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 20. januar 2016.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 254 av 10.10.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/81/EF av 5. september 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av molinat, 

tiram og ziram som aktive stoffer (EUT L 224 av 6.9.2003, s. 29). 

(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). 

2019/EØS/83/24 
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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 27. januar 2017 Kommisjonen sin konklusjon(1) om hvorvidt tiram kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten har påvist høy akutt risiko for 

forbrukere og arbeidstakere ved bruk av tiram ved sprøyting av bladverk. Videre er det påvist høy risiko for fugler og 

pattedyr ved alle representative bruksområder som er vurdert, herunder til frøbeising, selv når det tas hensyn til senere 

justeringer i risikovurderingen. Restmengdedefinisjoner for risikovurderingsformål kunne ikke utledes fra de 

ufullstendige opplysningene som er tilgjengelige om metabolitt M1; vurderingen av risikoen for forbrukerne ved inntak 

gjennom kosten kunne derfor ikke fullføres, og øvre grenseverdier for restmengder kunne ikke fastslås. Videre kunne 

Myndigheten på grunnlag av tilgjengelige opplysninger ikke utelukke at det dannes N,N'-dimetylnitrosamin (NDMA), et 

potensielt skadelig stoff ut fra dets iboende fare, i drikkevann når overflatevann og grunnvann som inneholder tiram og 

dets metabolitt DMCS, gjennomgår vannbehandlingsprosesser, og i tillegg konkluderte Myndigheten på grunnlag av de 

begrensede opplysningene som foreligger, med at det er høy risiko for akvatiske organismer ved eksponering for 

DMCS. Dessuten kunne Myndigheten på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene ikke trekke noen konklusjon om 

tirams hormonforstyrrende potensial. 

9) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. Videre oppfordret 

Kommisjonen søkeren, i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til å 

framlegge kommentarer til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig 

gjennomgått. 

10) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene ved stoffet. 

11) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. I henhold til artikkel 20 nr. 1 

bokstav b) i nevnte forordning bør derfor godkjenningen av det aktive stoffet tiram ikke fornyes. 

12) Den 18. mai 2018 skrev søkeren til Kommisjonen for å trekke de representative bruksområdene som gjelder sprøyting 

av bladverk fra fornyelsessøknaden. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

14) Idet det tas hensyn til den påviste risikoen for fugler og viltlevende pattedyr som følge av beisede frø, bør det være 

forbudt å bringe i omsetning og bruke frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder tiram. 

15) Forbudet mot å bringe i omsetning og bruke beisede frø bør få anvendelse fra 31. januar 2020 for å sikre en tilstrekkelig 

overgangsperiode for forsyningskjeden for frø, idet det tas hensyn til den begrensede tilgangen på frø som ikke er beiset 

med produkter som inneholder tiram. 

16) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder tiram. 

17) For plantevernmidler som inneholder tiram, der medlemsstatene kan innvilge en avviklingsperiode i samsvar med 

artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør perioden utløpe senest 30. april 2019 for plantevernmidler som brukes 

til sprøyting av bladverk, og 30. januar 2020 for andre plantevernmidler, herunder dem som brukes til frøbeising. 

18) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/524(2) ble godkjenningsperioden for tiram forlenget til  

30. april 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse så snart som mulig. 

  

(1) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance thiram». EFSA Journal 2017;15(7):4700 [29 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2017.4700. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/524 av 28. mars 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med 

stamme AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, diklorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, 

Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, pyrimetanil, kinoksyfen, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoksam, tiram, tolklofos-

metyl, triklopyr, trineksapak, tritikonazol og ziram (EUT L 88 av 4.4. 2018, s. 4). 
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19) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av tiram i samsvar med artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

20) Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr har ikke avgitt uttalelse innen fristen fastsatt av dens leder. En 

gjennomføringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen har framlagt utkast til gjennomføringsrettsakt for 

klageinstansen for videre drøfting. Klageinstansen har ikke avgitt uttalelse. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet tiram fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 73 om tiram. 

Artikkel 3 

Forbud mot omsetning av beisede frø 

Frø som er beiset med plantevernmidler som inneholder tiram, skal ikke brukes eller bringes i omsetning. 

Artikkel 4 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 30. januar 2019 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder tiram som aktivt 

stoff. 

Artikkel 5 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 30. april 2019 for plantevernmidler som brukes til sprøyting av bladverk, og  

30. januar 2020 for andre plantevernmidler, herunder dem som brukes til frøbeising. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 3 får anvendelse fra 31. januar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1501 

av 9. oktober 2018 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet pymetrozin i samsvar med europaparlaments- og 

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

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Pymetrozin ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2001/87/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet pymetrozin, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 30. juni 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av pymetrozin i samsvar med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1141/2010(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

28. juni 2013. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og videre-

sendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig 

for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 28. august 2014 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt pymetrozin kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten konkluderte med at 

det er en høy risiko for at de representative bruksområdene som er vurdert, fører til eksponering av grunnvannet av den 

toksikologisk relevante metabolitten CGA371075 i alle relevante grunnvannsscenarioer, over parameterverdien for 

drikkevann på 0,1 μg/l. Myndigheten konkluderte videre med at flere andre toksikologisk relevante metabolitter av 

pymetrozin også forventes å forekomme i over 0,1 μg/l i noen av eller alle relevante scenarioer for de vurderte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 254 av 10.10.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2001/87/EF av 12. oktober 2001 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 

plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av acibenzolar-s-metyl, syklanilid, jernfosfat, pymetrozin og pyraflufen-etyl 

som aktive stoffer (EFT L 276 av 19.10.2001, s. 17). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen gruppe 

aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, s. 10). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2014. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance pymetrozine». EFSA Journal 2014;12(9):3817, 102 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3817. 
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representative bruksområdene. Den konkluderte også med at den toksikologiske profilen til metabolittene som inngår i 

restmengdedefinisjonen for risikovurdering, ikke kunne bekreftes, og at vurderingen av risikoen for akvatiske 

organismer ved eksponering for metabolitten M3MF ikke kunne fullføres for alle vurderte representative bruksområder 

på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene i dokumentasjonen. 

9) Myndigheten konkluderte videre med at pymetrozin forårsaket skadevirkninger på endokrine organer på tvers av ulike 

arter og tidsrom. Myndigheten kunne imidlertid ikke fullføre den vitenskapelige vurderingen av pymetrozins potensielle 

hormonforstyrrende egenskaper på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene i dokumentasjonen. 

10) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine kommentarer til Myndighetens konklusjon, og i samsvar med 

artikkel 17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1141/2010, til utkastet til sammenfattende rapport. Søkeren framla sine 

kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene ved stoffet. 

12) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. I henhold til artikkel 20 nr. 1 

bokstav b) i nevnte forordning bør derfor godkjenningen av det aktive stoffet pymetrozin ikke fornyes. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

14) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder pymetrozin. 

15) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder pymetrozin, bør utløpe senest 30. januar 2020. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/917(1) ble godkjenningsperioden for pymetrozin forlenget til 

30. juni 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse så snart som mulig. 

17) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av pymetrozin i henhold til artikkel 7 

i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

18) Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr har ikke avgitt uttalelse innen fristen fastsatt av dens leder. En 

gjennomføringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen har framlagt utkast til gjennomføringsrettsakt for 

klageinstansen for videre drøfting. Klageinstansen har ikke avgitt uttalelse. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet pymetrozin fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 23 om pymetrozin. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/917 av 27. juni 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, 

bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, karvon, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikvat, etefon, etoprofos, 

etoksazol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum 

stamme: J1446, isoksaflutol, metalaksyl-m, metiokarb, metoksyfenozid, metribuzin, milbemektin, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus 

stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, pymetrozin og s-metolaklor (EUT L 163 av 28.6.2018, s. 13). 
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Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 30. april 2019 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder pymetrozin som 

aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En overgangsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være 

kortest mulig, og skal utløpe innen 30. januar 2020. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1532 

av 12. oktober 2018 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet dikvat i samsvar med europaparlaments- og 

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

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Dikvat ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2001/21/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet dikvat, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 30. juni 2019. 

4) Det ble inngitt to søknader om fornyet oppføring av dikvat i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF i samsvar med artikkel 4 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkerne framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknadene var fullstendige. 

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  

19. september 2014. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkerne og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 12. november 2015 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt dikvat kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten påpekte en høy risiko for 

arbeidstakere, personer i nærheten og beboere. Myndigheten og én søker hadde en teknisk diskusjon om vurderingen av 

ikke-kostrelatert risiko etter offentliggjøringen av denne konklusjonen. I november 2017 underrettet EFSA søkeren om 

at vurderingen var fullført på grunnlag av den best egnede vitenskapelige metoden, men at Kommisjonen kunne vurdere 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 15.10.2018, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2019 av  

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2001/21/EF av 5. mars 2001 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 

plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av amitrol, dikvat, pyridat og tiabendazol som aktive stoffer (EFT L 69 av 

10.3.2001, s. 17). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen gruppe 

aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, s. 10). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2015. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance diquat». EFSA Journal 2015;13(11):4308, 127 s. 
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behovet for å revurdere ikke-kostrelatert eksponering for dikvat ved å gi EFSA et oppdrag. Den 19. februar 2018 ga 

Kommisjonen EFSA i oppdrag å revurdere ikke-kostrelatert eksponering for dikvat. Den 17. april 2018(7) bekreftet 

Myndigheten den høye risikoen for personer i nærheten og beboere ved alle scenarioer. I tillegg er det fastslått høy 

risiko for fugler(8). 

9) Kommisjonen oppfordret søkerne til å framlegge sine kommentarer til Myndighetens konklusjon, Myndighetens 

uttalelse av 2018 og, i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1141/2010, til utkastet til sammenfattende 

rapport. Søkerne har framlagt sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

10) Til tross for argumentene som søkerne framla, har det imidlertid ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene ved stoffet. 

11) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder dikvat. I henhold til 

artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning bør derfor godkjenningen av det aktive stoffet dikvat ikke fornyes. 

12) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder dikvat. 

13) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder dikvat, bør utløpe senest 4. februar 2020. 

14) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av dikvat i samsvar med artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

15) Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr har ikke avgitt uttalelse innen fristen fastsatt av dens leder. En 

gjennomføringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og lederen har framlagt utkast til gjennomføringsrettsakt for 

klageinstansen for videre drøfting. Klageinstansen har ikke avgitt uttalelse. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet dikvat fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 4. mai 2019 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder dikvat som aktivt stoff. 

Artikkel 3 

Avviklingsperioder 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 4. februar 2020. 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 15 om dikvat. 

  

(7) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Statement on non-dietary exposure on diquat». EFSA Journal 

2018;16(4):5260, 111 s. 

(8) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2015. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance diquat». EFSA Journal 2015;13(11):4308, 127 s. 
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 12. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1659 

av 7. november 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med henblikk på de vitenskapelige kriteriene for 

å fastslå hormonforstyrrende egenskaper innført ved forordning (EU) 2018/605(*) 

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 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(2) fastsettes bestemmelser om gjennomføring av fram-

gangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Ved kommisjonsforordning (EU) 2018/605(3) ble det innført nye vitenskapelige kriterier for å fastslå hormon-

forstyrrende egenskaper, som avspeiler dagens vitenskapelige og tekniske kunnskapsnivå. Disse kriteriene skal gjelde 

fra og med 10. november 2018 for søknader om fornyelse av godkjenninger av aktive stoffer i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1107/2009, herunder søknader som er under behandling. 

3) Søknader om fornyelse av godkjenningen av et aktivt stoff som er inngitt før 10. november 2018, og der komiteen nevnt 

i artikkel 79 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på nevnte dato ikke har stemt over et utkast til forordning om å fornye 

eller ikke å fornye godkjenningen av det aktuelle aktive stoffet, bør anses som søknader under behandling. 

4) Når det gjelder slike søknader som er under behandling, kan det være slik at de opplysningene søkeren framlegger, ikke 

gjør det mulig å fullføre vurderingen med hensyn til hvorvidt de vitenskapelige kriteriene for å fastslå hormon-

forstyrrende egenskaper i nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt, eller hvorvidt 

godkjenningskriteriene i nevnte numre er oppfylt. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndighe-

ten») bør derfor kunne be om tilleggsopplysninger fra søkeren for å kunne fastslå om godkjenningskriteriene i nevnte 

numre er oppfylt. Slike tilleggsopplysninger bør framlegges innen en frist fastsatt av Myndigheten, som bør være så kort 

som mulig for å unngå unødvendige forsinkelser i framgangsmåten for fornyelse, og som bør avhenge av hvilken type 

opplysninger som skal framlegges. 

5) Innen fristen for framlegging av tilleggsopplysningene bør søkeren også kunne søke om unntak i henhold til artikkel 4  

nr. 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

6) Dersom Myndigheten på grunnlag av de opplysningene som allerede er tilgjengelige, har kunnet konkludere med at 

stoffet oppfyller de vitenskapelige kriteriene for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper, bør søkerne ha mulighet til å 

framlegge tilleggsopplysninger med hensyn til godkjenningskriteriene angitt i nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 og/eller kunne framlegge dokumentasjon som viser at vilkårene for anvendelse av 

unntaket i artikkel 4 nr. 7 i nevnte forordning er oppfylt. 

7) Dersom Myndigheten krever slike tilleggsopplysninger fra søkeren, bør fristen for utarbeidingen av myndighetens 

konklusjon forlenges slik at disse opplysningene kan tas i betraktning. 

8) Når det anmodes om tilleggsopplysninger fra søkeren, bør Myndigheten ha i mente at dyreforsøk skal begrenses mest 

mulig, og at forsøk på virveldyr skal finne sted bare som en siste utvei, i samsvar med artikkel 62 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 278 av 8.11.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er nød-

vendige 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). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette 

vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33). 

2019/EØS/83/27 
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9) Med tanke på at de vitenskapelige kriteriene for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper som ble innført ved forordning 

(EU) 2018/605, gjelder fra 10. november 2018, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig og få anvendelse fra 

10. november 2018. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel innsettes etter artikkel 11: 

«Artikkel 11a 

Ved vurdering av godkjenningskriteriene i nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, som endret ved 

kommisjonsforordning (EU) 2018/605(*), skal den rapporterende medlemsstaten, når det gjelder søknader inngitt i samsvar 

med artikkel 1 før 10. november 2018, der utkastet til vurderingsrapport om fornyelse ikke er framlagt innen nevnte dato og 

opplysningene i den utfyllende dokumentasjonen ikke er tilstrekkelige til at den rapporterende medlemsstaten kan fullføre 

vurderingen om hvorvidt godkjenningskriteriene er oppfylt og eventuelt om anvendelsen av artikkel 4 nr. 7 er berettiget, 

angi i detalj i utkastet til vurderingsrapport for fornyelse hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige for å kunne foreta 

den aktuelle vurderingen. 

 ____________  

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 

ved å fastsette vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33)». 

2) Nytt nummer innsettes etter artikkel 13 nr. 3: 

«3a. Ved vurdering av godkjenningskriteriene i nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, som endret 

ved kommisjonsforordning (EU) 2018/605, skal Myndigheten, når det gjelder søknader inngitt i samsvar med artikkel 1 før 

10. november 2018, der utkastet til vurderingsrapport om fornyelse er framlagt, men Myndighetens konklusjon ikke er 

vedtatt innen nevnte dato og opplysningene i den utfyllende dokumentasjonen ikke er tilstrekkelige til at Myndigheten kan 

fullføre vurderingen av hvorvidt godkjenningskriteriene er oppfylt, i samråd med medlemsstatene anmode om at søkeren 

framlegger tilleggsopplysninger for den rapporterende medlemsstaten, de andre medlemsstatene, Kommisjonen og 

Myndigheten i form av oppdatert utfyllende dokumentasjon som omfatter tilleggsopplysningene. Myndigheten skal i 

samråd med den rapporterende medlemsstaten og søkeren fastsette en frist for framlegging av opplysningene. Denne fristen 

skal være på minst tre måneder, skal ikke overstige 30 måneder og skal begrunnes etter hvilken type opplysninger som skal 

framlegges. 

Innen fristen fastsatt av Myndigheten kan søkeren, når det er relevant, også framlegge dokumentasjon som viser at 

vilkårene for anvendelse av unntaket i artikkel 4 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. 

Dersom Myndigheten i samråd med medlemsstatene og uten å anmode om tilleggsopplysninger er i stand til å konkludere 

med at de vitenskapelige kriteriene for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper i nr. 3.6.5 og/eller nr. 3.8.2 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt, skal den underrette søkeren. Innen tre måneder etter å ha blitt underrettet av 

Myndigheten kan søkeren framlegge tilleggsopplysninger for den rapporterende medlemsstaten, de andre medlemsstatene, 

Kommisjonen og Myndigheten med henblikk på oppfyllelse av godkjenningskriteriene fastsatt i nr. 3.6.5 og/eller nr. 3.8.2 i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 og/eller dokumentasjon som viser at vilkårene for anvendelse av unntaket i 

artikkel 4 nr. 7 i nevnte forordning er oppfylt. 

Der første eller tredje ledd får anvendelse, skal fristen nevnt i nr. 1 forlenges med tidsrommet som er fastsatt for fram-

legging av tilleggsopplysninger. 

Dersom ingen tilleggsopplysninger er framlagt i samsvar med første, annet eller tredje ledd innen fristen fastsatt for 

framlegging av slike opplysninger, skal Myndigheten omgående underrette søkeren, den rapporterende medlemsstaten, 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene og fullføre vurderingen på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene.  
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Dersom tilleggsopplysninger er framlagt i samsvar med første, annet eller tredje ledd innen fristen fastsatt for framlegging 

av slike opplysninger, skal den rapporterende medlemsstaten innen 90 dager fra datoen for mottak av tilleggsopplysningene 

evaluere de mottatte opplysningene og sende evalueringen til Myndigheten i form av et revidert utkast til vurderingsrapport 

om fornyelse. Myndigheten skal gjennomføre et samråd om utkastet til vurderingsrapport om fornyelse med alle medlems-

statene og søkeren i samsvar med artikkel 12. Myndigheten skal vedta konklusjonen nevnt i nr. 1 innen 120 dager etter 

datoen for mottak av den reviderte utkastet til vurderingsrapport om fornyelse, ved hjelp av veiledningen for fastsettelse av 

hormonforstyrrende stoffer som er gjeldende på datoen for framlegging av den oppdaterte utfyllende dokumentasjonen 

nevnt i første ledd.» 

3) Artikkel 13 nr. 5 skal lyde: 

«5. Opplysninger som framlegges uoppfordret av søkeren, eller som framlegges etter fristen som er fastsatt for å 

framlegge disse i samsvar med nr. 3 første ledd eller i samsvar med nr. 3a første eller tredje ledd i denne artikkel, skal ikke 

tas i betraktning, med mindre de er framlagt i samsvar med artikkel 56 i forordning (EF) nr. 1107/2009.» 

4) Nytt nummer innsettes etter artikkel 14 nr. 1: 

«1a. Ved vurdering av godkjenningskriteriene i nr. 3.6.5 og 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, som endret 

ved kommisjonsforordning (EU) 2018/605, kan Kommisjonen, når det gjelder søknader der Myndighetens konklusjon er 

vedtatt før 10. november 2018, og der komiteen nevnt i artikkel 79 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 ennå ikke har 

stemt over et utkast til forordning om å fornye eller å ikke fornye det aktive stoffet innen nevnte dato, beslutte at det er 

behov for tilleggsopplysninger for å vurdere om disse godkjenningskriteriene er oppfylt. I slike tilfeller skal Kommisjonen 

anmode Myndigheten om å vurdere de tilgjengelige opplysningene på nytt innen en rimelig frist, og skal underrette søkeren 

om anmodningen. 

På anmodning fra Kommisjonen i samsvar med første ledd kan Myndigheten, i samråd med den rapporterende medlems-

staten, beslutte om det kreves tilleggsopplysninger og anmode søkeren om å framlegge disse for den rapporterende med-

lemsstaten, de andre medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten i form av oppdatert utfyllende dokumentasjon som 

omfatter tilleggsopplysningene. Myndigheten skal i samråd med den rapporterende medlemsstaten og søkeren fastsette en 

frist for framlegging av opplysningene. Denne fristen skal være på minst tre måneder, skal ikke overstige 30 måneder og 

skal begrunnes etter hvilken type opplysninger som skal framlegges. 

Innen fristen fastsatt av Myndigheten kan søkeren, når det er relevant, også framlegge dokumentasjon som viser at 

vilkårene for anvendelse av unntaket i artikkel 4 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. 

Dersom Myndigheten i samråd med medlemsstatene og uten å anmode om tilleggsopplysninger er i stand til å konkludere 

med at de vitenskapelige kriteriene for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper i nr. 3.6.5 og/eller nr. 3.8.2 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt, skal den underrette søkeren. Innen tre måneder etter å ha blitt underrettet av 

Myndigheten kan søkeren framlegge for den rapporterende medlemsstaten, de andre medlemsstatene, Kommisjonen og 

Myndigheten tilleggsopplysninger med henblikk på oppfyllelse av godkjenningskriteriene fastsatt i nr. 3.6.5 og/eller  

nr. 3.8.2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 og/eller dokumentasjon som viser at vilkårene for anvendelse av 

unntaket i artikkel 4 nr. 7 i nevnte forordning er oppfylt. 

Den rapporterende medlemsstaten skal innen 90 dager etter mottak av tilleggsopplysningene evaluere de mottatte opplys-

ningene og sende evalueringen til Myndigheten i form av et revidert utkast til vurderingsrapport om fornyelse. 

Myndigheten skal gjennomføre et samråd om den reviderte vurderingsrapporten om fornyelse med alle medlemsstatene og 

søkeren i samsvar med artikkel 12. 

Myndigheten skal vedta en tilføyelse til konklusjonen nevnt i nr. 1 innen 120 dager etter datoen for mottak av det reviderte 

utkastet til vurderingsrapport om fornyelse, ved hjelp av veiledningen for fastsettelse av hormonforstyrrende stoffer som er 

gjeldende på datoen for framlegging av den oppdaterte utfyllende dokumentasjonen nevnt i annet ledd. 

Dersom ingen tilleggsopplysninger er framlagt i samsvar med annet, tredje eller fjerde ledd innen fristen fastsatt for 

framlegging av slike opplysninger, skal Myndigheten omgående underrette søkeren, den rapporterende medlemsstaten, den 

medrapporterende medlemsstaten, Kommisjonen og de andre medlemsstatene og fullføre vurderingen på grunnlag av de 

tilgjengelige opplysningene innen 30 dager etter utløpet av fristen nevnt i annet eller fjerde ledd. 
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Opplysninger som framlegges uoppfordret av søkeren eller etter fristen som er fastsatt for å framlegge disse i samsvar med 

annet eller fjerde ledd i denne artikkel, skal ikke tas i betraktning, med mindre de er framlagt i samsvar med artikkel 56 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009.» 

Artikkel 2 

Bestemmelsene i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, tilføyd ved artikkel 1 i denne forordning, får anvendelse i 

tillegg til de andre bestemmelsene i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 10. november 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 7. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1796 

av 20. november 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenoks, klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, 

klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoksystrobin, fenoksaprop-p, 

fenpropidin, lenacil, mankozeb, mekoprop-p, metiram, nikosulfuron, oksamyl, pikloram, pyraklostrobin, 

pyriproksyfen og tritosulfuron(*) 

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 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, dimoksystrobin, mankozeb, mekoprop-P, 

metiram, oksamyl og pyraklostrobin ble senest forlenget ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/84(3). Godkjenningsperioden for disse stoffene utløper 31. januar 2019. 

3) Godkjenningsperioden for det aktive stoffet tritosulfuron utløper 30. november 2018. 

4) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenoks, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, 

diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, lenacil, nikosulfuron, pikloram og pyriproksyfen utløper 31. desember 2018. 

5) Det er inngitt søknader om fornyet godkjenning av nevnte stoffer i samsvar med Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 844/2012(4). 

6) Ettersom vurderingen av stoffene er blitt forsinket av årsaker som ligger utenfor søkernes kontroll, er det sannsynlig at 

godkjenningene av nevnte aktive stoffer vil utløpe før det treffes en beslutning om fornyelse. Det er derfor nødvendig å 

forlenge godkjenningsperiodene. 

7) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning, skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

8) Ettersom godkjenningsperioden for det aktive stoffet tritosulfuron utløper 30. november 2018, bør denne forordning tre i 

kraft så snart som mulig. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 21.11.2018, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 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). 

(4) 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). 
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9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med 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 forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I rad 57 om mekoprop-P endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2020». 

2) I rad 81 om pyraklostrobin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2020». 

3) I rad 111 om klorpyrifos endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2020». 

4) I rad 112 om klorpyrifosmetyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2020». 

5) I rad 114 om mankozeb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2020». 

6) I rad 115 om metiram endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2020». 

7) I rad 116 om oksamyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2020». 

8) I rad 128 om dimoksystrobin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. januar 2020». 

9) I rad 169 om amidosulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2019». 

10) I rad 170 om nikosulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2019». 

11) I rad 171 om klofentezin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2019». 

12) I rad 172 om dikamba endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2019». 

13) I rad 173 om difenokonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2019». 

14) I rad 174 om diflubenzuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2019». 

15) I rad 176 om lenacil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2019». 

16) I rad 178 om pikloram endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2019». 

17) I rad 179 om pyriproksyfen endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2019». 

18) I rad 180 om bifenoks endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2019». 

19) I rad 181 om diflufenikan endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2019». 

20) I rad 182 om fenoksaprop-P endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2019». 

21) I rad 183 om fenpropidin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. desember 2019». 

22) I rad 186 om tritosulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. november 2019». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1913 

av 6. desember 2018 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet tribenuron i samsvar med europaparlaments- og 

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

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Tribenuron ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2005/54/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet tribenuron, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. oktober 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av tribenuron i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

23. juni 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 29. juni 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt tribenuron kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til fornyelses-

rapport om tribenuron for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 12. desember 2017. 

9) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til Myndighetens konklusjon, og i samsvar med 

artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren 

framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 7.12.2018, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2005/54/EF av 19. september 2005 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av tribenuron 

som aktivt stoff (EUT L 244 av 20.9.2005, s. 21). 

(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), 2017. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance tribenuron». EFSA Journal 2017;15(7):4912 [39 s.], doi: 10.2903/j.efsa.2017.4912. 

2019/EØS/83/29 



10.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/171 

 

10) Med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder tribenuron, er 

det fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Godkjenningen av 

tribenuron bør derfor fornyes. 

11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av tribenuron er basert på et begrenset antall repre-

sentative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder tribenuron, kan 

godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

12) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

13) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262(7) ble godkjenningsperioden for tribenuron forlenget til 

31. oktober 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning om fornyelse er blitt truffet før denne forlengede utløpsdatoen, får denne forordning anvendelse fra  

1. februar 2019. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet tribenuron fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. februar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 6. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262 av 20. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, 

klortoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, 

indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl og tribenuron (EUT L 238 av 21.9.2018, s. 62). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Tribenuron (opprinnelig stoff) 

CAS-nr. 106040-48-6 

CIPAC-nr. 546 

2-[[4-metoksy-6-metyl-

1,3,5-triazin-2-yl)metyl-

karbamoyl]sulfamoyl]-

benzosyre 

≥ 960 g/kg (uttrykt som 

tribenuron-metyl) 

1. februar 

2019 

30. januar 

2034 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om tribenuron, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— vern av forbrukere, særlig mot restmengder på animalske produkter, 

— vern av grunnvannet og 

— vern av akvatiske organismer og av landplanter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 106 om tribenuron. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«128 Tribenuron (opprinnelig 

stoff) 

CAS-nr. 106040-48-6 

CIPAC-nr. 546 

2-[[4-metoksy-6-metyl-

1,3,5-triazin-2-yl)metyl-

karbamoyl]sulfamoyl]-

benzosyre 

≥ 960 g/kg (uttrykt som 

tribenuron-metyl) 

1. februar 2019 30. januar 2034 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i fornyelsesrapporten om tribenuron, 

særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

— vern av forbrukere, særlig mot restmengder på animalske 

produkter, 

— vern av grunnvannet og 

— vern av akvatiske organismer og av landplanter utenfor 

målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak.» 

(1) Fornyelsesrapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet og spesifikasjon. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1914 

av 6. desember 2018 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet kinoksyfen i samsvar med europaparlaments- og 

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

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kinoksyfen ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2004/60/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet kinoksyfen, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 30. april 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av kinoksyfen i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i forordning (EU) nr. 844/2012. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

5. desember 2016. 

7) I samsvar med artikkel 11 nr. 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 ble denne vurderingen begrenset til en 

målrettet vurdering. Vurderingen gikk ikke utover identitet, analysemetoder, spredning og nedbrytning i miljøet samt 

økotoksikologiske opplysninger knyttet til kinoksyfens mulige egenskaper som persistent, bioakkumulerende og giftig 

(PBT), egenskaper som svært persistent og svært bioakkumulerende (vPvB) og egenskaper som persistent organisk 

forurensende stoff (POP), ettersom godkjenningskriteriene fastsatt i nr. 3.7.2 og 3.7.3 i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1107/2009 ikke er oppfylt. 

8) 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.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 7.12.2018, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2004/60/EF av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av kinoksyfen som 

aktivt stoff (EUT L 120 av 24.4.2004, s. 39). 

(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 nød-

vendige 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). 

2019/EØS/83/30 
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9) Myndigheten meddelte 24. november 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt kinoksyfen kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Konklusjonen er begrenset til en 

målrettet farevurdering (rettet mot elementene nevnt i punkt 3.7 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009) og 

dekker ikke alle godkjenningskriteriene. Myndigheten konkluderte med at kinoksyfen er et PBT-stoff og et vPvB-stoff. 

10) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til Myndighetens konklusjon og, i samsvar med 

artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til fornyelsesrapporten. Søkeren framla sine 

kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene ved stoffet. 

12) På grunnlag av disse påviste betenkelighetene er det ikke fastslått med hensyn til ett eller flere representative 

bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder kinoksyfen, at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. I henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning bør derfor 

godkjenningen av kinoksyfen ikke fornyes. 

13) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder kinoksyfen. 

14) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder kinoksyfen, bør utløpe senest 27. mars 2020. 

15) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/524(7) ble godkjenningsperioden for kinoksyfen forlenget til 

30. april 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse så snart som mulig. 

16) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av kinoksyfen i henhold til artikkel 7 

i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet kinoksyfen fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 82 om kinoksyfen. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 27. juni 2019 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder kinoksyfen som aktivt 

stoff. 

  

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Peer review of the targeted hazard assessment of the pesticide 

active substance quinoxyfen». EFSA Journal 2018;16(1):5085 [11 s.]. DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5085. 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/524 av 28. mars 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme 

AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, diklorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas 

chlororaphis stamme MA 342, pyrimetanil, kinoksyfen, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoksam, tiram, tolklofosmetyl, triklopyr, 

trineksapak, tritikonazol og ziram (EUT L 88 av 4.4.2018, s. 4). 
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Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 27. mars 2020. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 6. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1915 

av 6. desember 2018 

om godkjenning av det aktive stoffet Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y -27328 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 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 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 innga Koppert B.V. 30. september 2014 en søknad til 

Frankrike om godkjenning av det aktive stoffet Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Frankrike som rapporterende medlemsstat søkeren, de 

andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»)  

3. juni 2015 om at søknaden kunne behandles. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 17. oktober 2016 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det ble vurdert om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i nevnte 

forordning ba Myndigheten 20. mars 2017 søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, 

Kommisjonen og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for 

Myndigheten i form av et ajourført utkast til vurderingsrapport 12. september 2017. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 24. november 2017 om sin konklusjon(2) om hvorvidt 

det aktive stoffet Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene 

fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

6) Kommisjonen framla 20. juli 2018 den sammenfattende rapporten om Metschnikowia fructicola stamme NRRL  

Y-27328 for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om 

godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328. 

7) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de bruksområdene 

som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. 

8) Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 bør derfor godkjennes. 

9) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap, må det imidlertid fastsettes visse vilkår. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 7.12.2018, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2019 av 8. mai 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) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328». EFSA Journal 2017;15(12):5084, 19 s. doi:10.2903/j.efsa.2017.5084. 

2019/EØS/83/31 
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10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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 6. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 

Deponeringsnummer i kultursamlingen «Agricultural 

Research Service Culture Collection» ved National 

center for agricultural utilisation research i Peoria, 

Illinois, De forente stater 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 

1 × 1010 KDE/g 

27. desember 

2018 

27. desember 

2028 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt 

i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal 

det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende 

rapporten om Metschnikowia fructicola stamme NRRL 

Y-27328, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på at 

Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 

skal anses som potensielt sensibiliserende. 

Produsenten skal sikre at det føres streng kontroll  

med miljøforhold og kvalitetskontrollanalyser under 

framstillingsprosessen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nr. Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«129 Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 

Deponeringsnummer i kultursamlingen 

«Agricultural Research Service Culture 

Collection» ved National center for agricultural 

utilisation research i Peoria, Illinois, De forente 

stater 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 

1 × 1010 KDE/g 

27. desember 

2018 

27. desember 

2028 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i den sammenfattende rapporten om 

Metschnikowia fructicola stamme NRRL  

Y-27328, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlems-

statene rette særlig oppmerksomhet mot 

— vern av brukere og arbeidstakere, med tanke 

på at Metschnikowia fructicola stamme 

NRRL Y-27328 skal anses som potensielt 

sensibiliserende. 

Produsenten skal sikre at det føres streng kontroll 

med miljøforhold og kvalitetskontrollanalyser 

under framstillingsprosessen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1916 

av 6. desember 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det 

aktive stoffet bispyribac(*) 

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 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del B i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som er 

godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac utløper 31. juli 2021. 

3) Det er inngitt en søknad om fornyet godkjenning av det aktive stoffet i samsvar med Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 844/2012(3). Godkjenningen vil imidlertid trolig utløpe av årsaker som er utenfor søkerens kontroll, 

før det er truffet beslutning om fornyelse av godkjenningen. Godkjenningsperioden bør derfor forlenges i samsvar med 

artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Med tanke på tiden og ressursene som kreves for å vurdere søknader om fornyelse av godkjenninger for det store 

antallet aktive stoffer som utløper mellom 2019 og 2021, ble det ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2016) 

6104(4) opprettet et arbeidsprogram som grupperte aktive stoffer som ligner på hverandre, og fastsatte prioriteringer på 

grunnlag av sikkerhetsrisiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet, som fastsatt i artikkel 18 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009. 

5) Siden det aktive stoffet som er oppført i denne forordning, ikke tilhører de prioriterte kategoriene i gjennomførings-

beslutning K(2016) 6104, bør godkjenningsperioden forlenges med to år, idet det tas hensyn til nåværende utløpsdato, 

det faktum at den utfyllende dokumentasjonen for et aktivt stoff i henhold til artikkel 6 nr. 3 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 844/2012 skal legges fram senest 30 måneder før godkjenningen utløper, behovet for å sørge for en jevn 

arbeids- og ansvarsfordeling mellom medlemsstatene som er rapportører og medrapportører, og ressursene som kreves 

til vurdering og beslutningstaking. Det er derfor hensiktsmessig å forlenge godkjenningsperioden for det aktive stoffet 

bispyribac med to år. 

6) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der det 

ikke er framlagt utfyllende dokumentasjon i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 senest  

30 måneder før den respektive utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning, fastsette utløpsdatoen til samme 

dato som gjaldt før denne forordning, eller tidligst mulige dato deretter. 

7) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning, skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 7.12.2018, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. september 2016 om opprettelse av et arbeidsprogram for vurdering av søknader om 

fornyelse av godkjenninger av aktive stoffer som utløper i 2019, 2020 og 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 (EUT C 357 av 29.9.2016, s. 9). 
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8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 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 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 6. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

I rad 1 om bispyribac endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2023». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1917 

av 6. desember 2018 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet flurtamon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Flurtamon ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2003/84/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet flurtamon, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. oktober 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av flurtamon i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

29. mai 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 10. august 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt flurtamon kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

9) Myndigheten påviste konkrete grunner til bekymring. Den konkluderte særlig med at det på grunnlag av de opplysningene 

som er tilgjengelige, ikke er mulig å utelukke mutagene egenskaper hos flurtamon og at endelige helsebaserte 

referanseverdier ikke kan fastsettes. Myndigheten konkludert derfor med at vurderingen av risikoen for forbrukerne og av 

risikoer som ikke er forbundet med næringsmidler ikke kunne foretas. I tillegg konkluderte Myndigheten med at 

vurderingen av forbrukerens samlede risiko for eksponering for metabolitten trifluoreddiksyre, som kan forutses å 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 7.12.2018, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/84/EF av 25. september 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flurtamon, 

flufenacet, jodsulfuron, dimetenamid-p, pikoksystrobin, fostiazat og siltiofam som aktive stoffer (EUT L 247 av 30.9.2003, s. 20). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2017. «Conclusion on the updated peer review of the pesticide risk 

assessment of the active substance flurtamone». EFSA Journal 2017;15(8):4976, 25 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4976. 
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forekomme i grunnvannet i alle relevante scenarioer, og som restmengder i planter, ikke kunne fullføres på grunn av en 

rekke mangler i dokumentasjonen. Myndigheten konkluderte videre med at vurderingen av hormonforstyrrende egenskaper 

ikke kunne fullføres på grunnlag av tilgjengelige undersøkelser. 

10) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til Myndighetens konklusjon, og i samsvar med 

artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren 

framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

11) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene som knytter 

seg til det aktive stoffet. 

12) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. I henhold til artikkel 20 nr. 1 

bokstav b) i nevnte forordning bør derfor godkjenningen av det aktive stoffet flurtamon ikke fornyes. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

14) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder flurtamon. 

15) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder flurtamon, bør utløpe senest 27. mars 2020. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262(7) ble godkjenningsperioden for flurtamon forlenget til 

31. oktober 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse så snart som mulig. 

17) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av flurtamon i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet flurtamon fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 64 om flurtamon. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 27. juni 2019 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder flurtamon som aktivt 

stoff. 

  

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262 av 20. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

nr. s540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, 

klortoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, 

indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl og tribenuron. EUT L 238 av 21.9. 2018, s. 62. 
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Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 27. mars 2020. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 6. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1865 

av 28. november 2018 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet propikonazol i samsvar med europaparlaments- og 

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

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Propikonazol ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2003/70/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet propikonazol, 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 propikonazol 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  

15. april 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer, og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 14. juni 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt propikonazol kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 29.11.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/70/EF av 17. juli 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av mekoprop, 

mekoprop-P og propikonazol som aktive stoffer (EUT L 184 av 23.7.2003, s. 9). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance propiconazole». EFSA Journal 2017;15(7):4887, 28 s. 10.2903/j.efsa.2017.4887. 

2019/EØS/83/34 
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9) Myndigheten viste til uttalelsen(7) fra Komiteen for risikovurdering i Det europeiske kjemikaliebyrå, som ble vedtatt  

9. desember 2016 i henhold til artikkel 37 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(8), der det 

foreslås at propikonazol klassifiseres som reproduksjonstoksisk i kategori 1B i samsvar med nevnte forordning. 

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1480(9) endret derfor vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 og klassifiserte 

propikonazol som reproduksjonstoksisk i kategori 1B. 

10) På grunnlag av tilgjengelige opplysninger i dokumentasjonen konkluderte Myndigheten med at de øvre grenseverdiene 

for restmengder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(10) ikke kunne bekreftes når det 

gjelder vegetabilske og animalske produkter, ettersom det manglet opplysninger om metabolitters omfang og toksisitet 

som inngår i definisjonen av restmengde med henblikk på risikovurdering. De gjeldende øvre grenseverdiene for den 

foreslåtte bruken av propikonazol er over standardverdien i henhold til artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 396/2005. Menneskers eksponering for det aktive stoffet kan av disse årsakene derfor ikke anses som ubetydelig. 

Kravene i nr. 3.6.4 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 er derfor ikke oppfylt. 

11) Myndigheten identifiserte et kritisk problem når det gjelder kontamineringen av grunnvann med metabolitter av 

propikonazol. Det forventes særlig at metabolitten NOA436613 vil forekomme over parameterverdien på 0,1 μg/l i alle 

relevante scenarioer for alle foreslåtte bruksområder for propikonazol, selv når stoffet brukes annethvert år. To andre 

metabolitter kan forventes å overskride 0,1 μg/l i grunnvann i de fleste relevante scenarioer. Disse metabolittene antas i 

prinsippet å gi grunn til bekymring, ettersom det ikke kan utelukkes at de ikke har samme potensial for 

reproduksjonstoksisitet som morstoffet. Det kan for tiden derfor ikke fastslås at forekomsten av metabolitter av 

propikonazol i grunnvannet ikke vil føre til uakseptable virkninger for grunnvannet og skadelige virkninger for 

menneskers helse i henhold til artikkel 4 nr. 3 bokstav b) og e) i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

12) Myndigheten fastslo dessuten at propikonazol forårsaket giftvirkninger på endokrine organer. Myndigheten kunne 

imidlertid ikke fullføre den vitenskapelige vurderingen for å fastslå propikonazols potensielle hormonforstyrrende 

egenskaper på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene i dokumentasjonen. Vurderingen av visse aspekter som var 

nødvendige for å trekke en konklusjon om risikoen for forbrukerne gjennom næringsinntak, kunne dessuten ikke 

fullføres på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene i dokumentasjonen. 

13) På bakgrunn av disse betenkelighetene er det ikke mulig å gi en godkjenning i samsvar med artikkel 4 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

14) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til Myndighetens konklusjon, og i samsvar med 

artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren 

framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

15) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene ved stoffet. 

16) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder propikonazol.  

I henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning bør derfor godkjenningen av det aktive stoffet propikonazol 

ikke fornyes. 

17) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

18) Medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

propikonazol.  

  

(7) Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) (2016). «Opinion of the Committee for Risk Assessment on a dossier proposing harmonised 

classification and labelling of propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-

1H-1,2,4-triazole». 

(8) 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). 

(9) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1480 av 4. oktober 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling, og om 

retting av kommisjonsforordning (EU) 2017/776 (EUT L 251 av 5.10.2018, s. 1). 

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på 

næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, 

s. 1). 
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19) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder propikonazol, bør utløpe senest 19. mars 2020. 

20) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84(11) ble godkjenningsperioden for propikonazol forlenget 

til 31. januar 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenningsperiode utløp. 

Ettersom en beslutning er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse så snart som 

mulig. 

21) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av propikonazol i samsvar med 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

22) 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 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet propikonazol fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 58 om propikonazol. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 19. juni 2019 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder propikonazol som 

aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 19. mars 2020. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

  

(11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84 av 19. januar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klotianidin, kobberforbindelser, 

dimoksystrobin, mankozeb, mekoprop-p, metiram, oksamyl, petoksamid, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobin og zoksamid 

(EUT L 16 av 20.1.2018, s. 8). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 28. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1847 

av 26. november 2018 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Stoffet bifenyl-2-ol og dets salter, som har navnene o-fenylfenol, MEA o-fenylfenat, kalium o-fenylfenat og natrium  

o-fenylfenat i den internasjonale nomenklaturen for kosmetiske bestanddeler (INCI), er i øyeblikket tillatt som 

konserveringsmiddel i kosmetiske produkter med en høyeste konsentrasjon på 0,2 % (som fenol) i bruksklart preparat i 

henhold til post 7 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009. 

2) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet («SCCS») konkluderte i sin uttalelse av 25. juni 2015, revidert  

15. desember 2015(2), med at o-fenylfenol ikke er trygt å bruke som konserveringsmiddel i en høyeste konsentrasjon på 

0,2 % i kosmetiske produkter som ikke skylles av, mens en høyeste konsentrasjon på 0,15 % i slike produkter kan anses 

som trygt, og at en høyeste konsentrasjon på 0,2 % i kosmetiske produkter som skylles av, anses som trygt. SCCS 

fastslo videre at o-fenylfenol kan ha potensial for å gi synsskader. 

3) Etter at flere medlemsstater uttrykte bekymring med hensyn til bruken av MEA o-fenylfenat, kalium o-fenylfenat og 

natrium o-fenylfenat, uttalte SCCS i en tilføyelse til ovennevnte uttalelse, vedtatt 21.–22. februar 2018(3), at samme 

konklusjoner om nivåer for sikker bruk av o-fenylfenol som sådan ikke kan anvendes på natrium o-fenylfenat, kalium  

o-fenylfenat eller MEA o-fenylfenat. SCCS konstaterte at natrium o-fenylfenat, kalium o-fenylfenat og MEA  

o-fenylfenat kan ha potensielt kraftigere giftvirkninger enn o-fenylfenol på grunn av større hudpenetrering. SCCS 

konkluderte med at en mulig risiko for menneskers helse ved bruk av disse stoffene som konserveringsmidler i 

kosmetiske produkter ikke kan utelukkes. 

4) På bakgrunn av ovennevnte uttalelser fra SCCS og i lys av den mulige risikoen for menneskers helse som følge av 

bruken av disse stoffene, bør bruken av o-fenylfenol som konserveringsmiddel tillates med en konsentrasjon på høyst 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 27.11.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS (Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet), «Opinion on o-Phenylphenol, Sodium o-phenylphenate and Potassium  

o-phenylphenate» av 25. juni 2015, SCCS/1555/15, revidert 15. desember 2015. 

(3) SCCS (Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet), «Addendum to the scientific opinion on the use as preservative of o-Phenylphenol, 

Sodium o-phenylphenate and Potassium o-phenylphenate (SCCS/1555/15) Here: the use as preservative of Sodium o-phenylphenate, 

Potassium o-phenylphenate, MEA o-Phenylphenate», 21.–22.2.2018, SCCS/1597/18. 

2019/EØS/83/35 
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0,15 % i kosmetiske produkter som ikke skylles av og 0,2 % i kosmetiske produkter som skylles av. I tillegg bør det 

angis at kontakt med øynene bør unngås. Bruk av natrium o-fenylfenat, kalium o-fenylfenat og MEA o-fenylfenat som 

konserveringsmidler bør ikke tillates. 

5) Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

6) Bransjen bør få en rimelig frist til å foreta de nødvendige tilpasningene i produktsammensetningen for å sikre at bare 

produkter som oppfyller disse kravene, bringes i omsetning. Bransjen bør også få en rimelig frist til å trekke tilbake fra 

markedet produkter som ikke oppfyller de nye kravene. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 erstattes post 7 med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1. Fra 17. juni 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder bifenyl-2-ol, og som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i denne 

forordning, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. 

Fra 17. september 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder bifenyl-2-ol, og som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i denne 

forordning, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet. 

2. Fra 17. juni 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder natrium-2-bifenylat, kalium-2-bifenylat eller 2-aminoetan- 

1-ol; 2-fenylfenol som konserveringsmidler, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. 

Fra 17. september 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder natrium-2-bifenylat, kalium-2-bifenylat eller 2-aminoetan- 

1-ol; 2-fenylfenol som konserveringsmidler, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 1 får anvendelse fra 17. juni 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 26. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår Ordlyd i bruksvilkår og advarsler 

Kjemisk betegnelse / 

INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

 

a b c d e f g h i 

«7 Bifenyl-2-ol(*) o-Phenylphenol 90-43-7 201-993-5 a) Produkter som skylles av 

b) Produkter som ikke 

skylles av 

a) 0,2 % (som fenol) 

b) 0,15 % (som fenol) 

 Unngå kontakt med øynene. 

(*) Fra 17. juni 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder bifenyl-2-ol, og som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 17. september 2019 skal kosmetiske produkter som 

inneholder bifenyl-2-ol, og som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1699 

av 9. november 2018 

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

rapportering med referansedatoer fra 30. september 2018 til 30. desember 2018 i samsvar med europaparlaments- og 

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

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

justeringen og om volatilitetsjusteringer. 

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

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

på. Den 5. oktober 2018 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av september 2018. Disse opplysningene ble offentliggjort  

5. oktober 2018 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordning trer i kraft 

snarest mulig. 

4) Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske 

opplysningene ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine 

vedkommende myndigheter. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering 

som denne forordning får anvendelse på. 

5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av 

den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordning i samsvar med 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 285 av 13.11.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

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

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

2019/EØS/83/36 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av forsikrings-

tekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2018 til 30. desember 2018. 

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

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

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

a) Den relevante risikofrie rentekurven fastsatt i vedlegg I. 

b) De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av matching-justeringen fastsatt i vedlegg II. 

c) For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 30. september 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 9. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____ 
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 285 av 13.11.2018, s. 3–77.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/228 

av 7. februar 2019 

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

rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2018 til 30. mars 2019 i samsvar med europaparlaments- og 

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

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

volatilitetsjusteringer. 

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

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

på. Den 9. januar 2019 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av desember 2018. Disse opplysningene ble offentliggjort  

9. januar 2019 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordning trer i kraft 

snarest mulig. 

4) Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske opplysningene 

ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine vedkommende 

myndigheter. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering som denne 

forordning får anvendelse på. 

5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av 

den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordning i samsvar med 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av forsikrings-

tekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2018 til 30. mars 2019. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 8.2.2019, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2019 av 8. mai 2019 

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

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

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

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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2. For hver relevant valuta skal de tekniske opplysningene som benyttes til å beregne det beste estimatet i samsvar med 

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

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

a) Den relevante risikofrie rentekurven fastsatt i vedlegg I. 

b) De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av matching-justeringen fastsatt i vedlegg II. 

c) For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 31. desember 2018. 

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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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 37 av 8.2.2019, s. 24–105.] 
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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(*) 

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 mars 2003 innledet Kommisjonen en prosess for å 

identifisere og vurdere virkningen av hindringer på det 

indre marked for kredittavtaler i forbindelse med fast 

eiendom til boligformål. 18. desember 2007 vedtok den 

en hvitbok om integreringen av EUs pantelånsmarkeder. 

I hvitboken meddelte Kommisjonen at den har til 

hensikt å vurdere virkningen av blant annet de politiske 

alternativene med hensyn til opplysninger som skal gis 

før avtale inngås, kredittdatabaser, kredittverdighet, den 

effektive årlige renten (EÅR) og råd om kredittavtaler. 

Kommisjonen har opprettet en ekspertgruppe for 

kreditthistorie som skal bistå Kommisjonen med å 

utarbeide tiltak for å gjøre kredittopplysningene mer 

tilgjengelige, sammenlignbare og fullstendige. Det ble 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 28.2.2014, 

s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2019 av 

8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) og vedlegg XIX (Forbrukervern), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 240 av 18.8 2011, s. 3. 

(2) EUT C 318 av 29.10.2011, s. 133. 

(3) Europaparlamentets holdning av 10. desember 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 28. januar 2014. 

også innledet undersøkelser av rollen og virksomheten 

til kredittformidlere og ikke-kredittinstitusjoner som 

tilbyr kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til 

boligformål. 

2)  I henhold til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV) utgjør det indre marked et område 

uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet 

for tjenester samt etableringsadgang er sikret. For å 

fremme utvikling av virksomhet over landegrensene og 

skape et indre marked for kredittavtaler i forbindelse 

med fast eiendom til boligformål er det avgjørende at 

det utvikles et mer gjennomsiktig og effektivt kreditt-

marked på dette området. Det er vesentlige forskjeller 

mellom de ulike medlemsstatenes lovgivninger med 

hensyn til god forretningsskikk ved tildeling av kreditt-

avtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål og 

ved regulering av og tilsyn med kredittformidlere og 

ikke-kredittinstitusjoner som tilbyr kredittavtaler i 

forbindelse med fast eiendom til boligformål. Slike 

forskjeller skaper hindringer som begrenser omfanget av 

virksomhet over landegrensene på tilbuds- og etterspør-

selssiden, og reduserer dermed konkurransen og utvalget 

på markedet, noe som gir økte utlånskostnader for 

tjenesteytere og til og med kan hindre dem i å gjøre 

forretninger. 

3)  Finanskrisen har vist at markedsdeltakeres uansvarlige 

atferd kan undergrave finanssystemet og føre til 

manglende tillit hos alle parter, særlig forbrukerne, og få 

alvorlige sosiale og økonomiske konsekvenser. Mange 

forbrukere har mistet tilliten til finanssektoren, og 

låntakere har opplevd at lånene blir stadig vanskeligere å 

betjene, noe som fører til stadig flere mislighold og 

tvangssalg. Som en følge av dette har G20 gitt Rådet for 

finansiell stabilitet i oppdrag å fastsette prinsipper for 

forsvarlige kredittgivingsstandarder i forbindelse med 

fast eiendom til boligformål. Noen av de største 

problemene under finanskrisen oppsto utenfor Unionen, 

men forbrukere i Unionen har betydelig gjeld, og mye 

av den er knyttet til kreditter i forbindelse med fast 

eiendom til boligformål. Det er derfor hensiktsmessig å 

sikre at Unionens rammeregler på dette området er 

solide, forenlige med internasjonale prinsipper og på en 

hensiktsmessig måte anvender de tilgjengelige 

verktøyene, det vil si anvender forholdet lån/verdi, lån/ 

inntekt, gjeld/inntekt eller lignende forhold, 

minstenivåer under hvilke kreditten ikke anses som 

akseptabel, eller andre kompenserende tiltak for 

situasjoner der den underliggende risikoen er høyere for 

forbrukerne, eller der det er nødvendig for å hindre at 

husholdninger påtar seg for store gjeldsforpliktelser. På 

bakgrunn av problemene som ble avdekket i forbindelse 
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med finanskrisen, og for å sikre et effektivt og kon-

kurransedyktig indre marked som bidrar til finansiell 

stabilitet, har Kommisjonen i sin melding av  

4. mars 2009 med tittelen «Driving European recovery» 

foreslått tiltak med hensyn til kredittavtaler i forbindelse 

med fast eiendom til boligformål, herunder en pålitelig 

ramme for kredittformidling, med sikte på å skape 

ansvarlige og pålitelige markeder for framtiden og 

gjenopprette forbrukernes tillit. Kommisjonen bekreftet 

på nytt sitt engasjement for et effektivt og konkurranse-

dyktig indre marked i sin melding av 13. april 2011 med 

tittelen «Single Market Act: Twelve levers to boost 

growth and strengthen confidence». 

4)  På pantelånsmarkedene i Unionen er det påvist en rekke 

problemer knyttet til uansvarlig utlåns- og innlånsvirk-

somhet og potensielt uansvarlig atferd hos markeds-

deltakere, herunder kredittformidlere og ikke-kreditt-

institusjoner. Noen problemer gjaldt kreditter angitt i en 

utenlandsk valuta, som forbrukere hadde tatt opp i denne 

valutaen for å dra fordel av den tilbudte lånerenten, men 

uten at de hadde tilstrekkelig informasjon om eller 

forståelse av den valutakursrisikoen dette innebar. Disse 

problemene skyldes markedssvikt og mangelfull 

regulering samt andre faktorer, for eksempel det 

generelle økonomiske klimaet og vanskeligheter med å 

forstå finansiell informasjon. Andre problemer omfatter 

ineffektive, uforenlige eller manglende ordninger for 

kredittformidlere og ikke-kredittinstitusjoner som tilbyr 

kreditt i forbindelse med fast eiendom til boligformål. 

De påviste problemene kan ha vesentlige makro-

økonomiske ringvirkninger, medføre skade for forbru-

kerne, utgjøre økonomiske eller juridiske hindringer for 

virksomhet over landegrensene og skape ulike 

konkurransevilkår for aktørene. 

5)  For å legge forholdene til rette for framveksten av et 

velfungerende indre marked med et høyt nivå av 

forbrukervern når det gjelder kredittavtaler i forbindelse 

med fast eiendom, og for å sikre at forbrukere som 

ønsker å inngå slike avtaler, kan stole på at de 

institusjonene som de inngår avtale med, opptrer 

profesjonelt og ansvarlig, er det nødvendig å innføre en 

hensiktsmessig harmonisert rettslig ramme for Unionen 

på en rekke områder, idet det tas hensyn til slike 

forskjeller mellom kredittavtaler som særlig skyldes 

forskjeller på de nasjonale og regionale markedene for 

fast eiendom til boligformål. 

6)  Dette direktiv bør derfor bidra til at et mer gjennom-

siktig, effektivt og konkurransedyktig indre marked 

utvikles gjennom ensartede, fleksible og rettferdige 

kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom, samtidig 

som det fremmer bærekraftig utlåns- og innlånsvirk-

somhet og finansiell integrasjon og dermed sikrer et 

høyt nivå av forbrukervern. 

7)  For å skape et virkelig indre marked med et høyt og 

likeverdig nivå av forbrukervern fastsetter dette direktiv 

bestemmelser som harmoniseres i størst mulig grad i 

forbindelse med framlegging av opplysninger før 

avtaleinngåelse gjennom det standardiserte europeiske 

opplysningsskjemaet (ESIS) og beregningen av effektiv 

årlig rente. Idet det tas hensyn til særtrekkene ved 

kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom og 

forskjeller i markedsutviklingen og markedsvilkårene i 

medlemsstatene, særlig når det gjelder markedsstruktur 

og markedsdeltakere, tilgjengelige produktkategorier og 

framgangsmåter i forbindelse med kredittgivingen, bør 

medlemsstatene ha rett til å beholde eller innføre 

strengere bestemmelser enn dem som er fastsatt i dette 

direktiv, på de områdene som ikke er klart angitt som 

områder underlagt størst mulig grad av harmonisering. 

En slik målrettet strategi er nødvendig for å unngå at 

nivået for forbrukervern påvirkes negativt i forbindelse 

med kredittavtaler som omfattes av dette direktiv. 

Medlemsstatene bør for eksempel kunne beholde eller 

innføre strengere bestemmelser med hensyn til 

kunnskaps- og kompetansekrav for personale og 

veiledning for utfylling av ESIS. 

8)  Dette direktiv bør forbedre vilkårene for etableringen av 

det indre marked og dets virkemåte gjennom tilnærming 

av medlemsstatenes lovgivning og fastsettelse av 

kvalitetsstandarder for visse tjenester, særlig med 

hensyn til distribusjon og kredittgiving gjennom 

kredittgivere og kredittformidlere og fremming av god 

praksis. Fastsettelse av kvalitetsstandarder for tjenester i 

forbindelse med kredittgiving krever nødvendigvis at 

det innføres visse bestemmelser om godkjenning, tilsyn 

og tilsynskrav. 

9)  På områder som ikke omfattes av dette direktiv, kan 

medlemsstatene beholde eller innføre bestemmelser i 

nasjonal rett. Særlig kan medlemsstatene beholde eller 

innføre nasjonale bestemmelser på områder som for 

eksempel avtalerett knyttet til gyldigheten av 

kredittavtaler, eiendomsrett, matrikulering, avtale-

opplysninger og, i den utstrekning de ikke reguleres av 

dette direktiv, bestemmelser som gjelder etter 

avtaleinngåelsen. Medlemsstatene kan fastsette at 

takstmannen eller takseringsselskapet eller notarer kan 

velges etter gjensidig avtale mellom partene. 

Forskjellene mellom prosessene for kjøp eller salg av 

fast eiendom til boligformål i medlemsstatene skaper 

rom for at kredittgivere eller kredittformidlere kan 

forsøke å få forskuddsbetalinger fra forbrukere, med den 

begrunnelse at slike betalinger kan bidra til å sikre 

inngåelsen av en kredittavtale eller et kjøp eller salg av 

fast eiendom, og for at slik praksis kan misbrukes, 

særlig når forbrukere ikke kjenner til kravene og vanlig 

praksis i den berørte medlemsstaten. Det er derfor 

hensiktsmessig å tillate at medlemsstatene innfører 

restriksjoner på slike betalinger.  
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10)  Dette direktiv bør få anvendelse uavhengig av om 

kredittgiveren eller kredittformidleren er en juridisk 

person eller en fysisk person. Dette direktiv bør 

imidlertid ikke berøre medlemsstatenes rett til i samsvar 

med unionsretten å fastsette at bare juridiske personer 

eller visse typer juridiske personer kan fungere som 

kredittgiver eller kredittformidler i henhold til dette 

direktiv. 

11)  Ettersom forbrukere og foretak ikke er i samme 

situasjon, har de ikke behov for samme vernenivå. Selv 

om det er viktig å garantere forbrukeres rettigheter ved 

hjelp av bestemmelser som ikke kan fravikes ved avtale, 

er det rimelig å la foretak og organisasjoner avtale noe 

annet. 

12)  Definisjonen av «forbruker» bør omfatte fysiske 

personer som opptrer utenom sin forretnings- eller 

yrkesvirksomhet. Når det gjelder kombinerte avtaler 

der avtalen er inngått for formål som ligger delvis 

innenfor og delvis utenfor en persons forretnings- eller 

yrkesvirksomhet, og denne virksomhetens formål er så 

begrenset at det i hovedsak ikke er framtredende i 

avtalens generelle sammenheng, bør imidlertid denne 

personen også anses som forbruker. 

13)  Dette direktiv regulerer kredittavtaler som utelukkende 

eller hovedsakelig gjelder fast eiendom til boligformål, 

men det hindrer ikke medlemsstatene i å utvide 

tiltakene som treffes i samsvar med dette direktiv, for å 

beskytte forbrukerne med hensyn til kredittavtaler i 

forbindelse med andre former for fast eiendom, eller i 

å regulere slike kredittavtaler på annen måte. 

14)  Definisjonene som angis i dette direktiv, fastsetter 

virkeområdet for harmoniseringen. Medlemsstatenes 

plikt til å innarbeide dette direktiv bør derfor avgrenses 

til direktivets virkeområde slik de nevnte definisjonene 

fastsetter. For eksempel er medlemsstatenes plikt til å 

innarbeide dette direktiv begrenset til kredittavtaler som 

inngås med forbrukere, det vil si med fysiske personer 

som i transaksjoner som omfattes av dette direktiv, 

opptrer utenfor sin forretnings- eller yrkesvirksomhet. 

Medlemsstatene er forpliktet til å innarbeide 

bestemmelser i dette direktiv som regulerer virk-

somheten til personer som opptrer som kredittformidlere 

i henhold til definisjonen i direktivet. Dette direktiv bør 

imidlertid ikke berøre medlemsstatenes anvendelse av 

dette direktiv i samsvar med unionsretten på områder 

som ikke omfattes av direktivets virkeområde. Videre 

bør definisjonene i dette direktiv ikke berøre medlems-

statenes mulighet til å vedta underdefinisjoner i henhold 

til nasjonal rett for særskilte formål, forutsatt at de 

fortsatt er i samsvar med definisjonene i dette direktiv. 

For eksempel bør medlemsstatene i henhold til nasjonal 

rett kunne fastsette underkategorier av kredittformidlere 

som ikke er omhandlet i dette direktiv, dersom slike 

underkategorier er nødvendige på nasjonalt plan, for 

eksempel for å skille mellom ulike nivåer av kunnskaps- 

og kompetansekrav som skal oppfylles av de ulike 

kredittformidlerne. 

15)  Dette direktiv har som formål å sikre et høyt vernenivå 

for forbrukere som inngår kredittavtaler i forbindelse 

med fast eiendom. Det bør derfor få anvendelse på 

kreditter med sikkerhet i fast eiendom, uavhengig av 

formålet med kreditten, refinansieringsavtaler eller 

andre kredittavtaler som vil bidra til at en eier eller 

deleier beholder rettigheter til fast eiendom eller grunn, 

og kreditter som brukes til å kjøpe en fast eiendom i 

noen medlemsstater, herunder kreditter som ikke krever 

tilbakebetaling av kapitalen, eller, med mindre 

medlemsstatene har en egnet alternativ ramme, kreditter 

som har som formål å yte midlertidig finansiering 

mellom salget av én fast eiendom og kjøpet av en annen, 

og på sikrede kreditter for renovering av fast eiendom til 

boligformål. 

16)  Dette direktiv bør ikke få anvendelse på visse kreditt-

avtaler der kredittgiveren bidrar med et engangsbeløp, 

periodiske utbetalinger eller andre former for kreditt-

utbetaling som motytelse for et beløp fra salget av fast 

eiendom, og som har som hovedmål å legge til rette for 

forbruk, for eksempel kapitalfrigjøringsprodukter eller 

andre lignende spesialiserte produkter. Slike kreditt-

avtaler har særlige egenskaper som ikke omfattes av 

dette direktivs virkeområde. Det er for eksempel ikke 

relevant å foreta en vurdering av forbrukerens 

kredittverdighet, ettersom det er kredittgiveren som 

betaler forbrukeren, og ikke omvendt. En slik 

transaksjon ville blant annet kreve vesentlig forskjellige 

opplysninger før avtaleinngåelse. Andre produkter, for 

eksempel salg av bolig der livslang borett beholdes, som 

kan sammenlignes med nedbetalingslån eller livslange 

pantelån, innebærer ikke at det ytes kreditt, og er derfor 

ikke omfattet av dette direktivs virkeområde. 

17)  Dette direktiv bør ikke omfatte andre uttrykkelig 

oppførte typer av nisjekredittavtaler som er av en annen 

art og innebærer andre risikoer enn standard pantelån og 

derfor krever en tilpasset tilnærming, særlig kreditt-

avtaler som er et resultat av et forlik ved en domstol 

eller en annen lovfestet myndighet, og visse typer 

kredittavtaler der en arbeidsgiver gir kreditt til sine 

ansatte under visse omstendigheter, som allerede er 

omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkreditt-

avtaler(1). Det er hensiktsmessig å gi medlemsstatene 

mulighet til å utelukke visse kredittavtaler, for eksempel 

slike som tildeles en begrenset målgruppe på gunstige 

vilkår eller tildeles av kredittforeninger, forutsatt at det 

er innført tilstrekkelige alternative ordninger for å sikre 

at politiske mål knyttet til finansiell stabilitet og det 

  

(1) EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66. 
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indre marked kan nås uten at det hindrer finansiell 

integrasjon og tilgang til kreditt. Kredittavtaler der den 

faste eiendommen ikke skal benyttes som hus, leilighet 

eller annen bolig av forbrukeren eller et av forbrukerens 

familiemedlemmer, men skal benyttes som hus, leilighet 

eller annen bolig på grunnlag av en leieavtale, innebærer 

andre risikoer og egenskaper enn standard kredittavtaler 

og kan derfor kreve en mer tilpasset ramme. Medlems-

statene bør derfor kunne unnta slike kredittavtaler fra 

nevnte direktiv dersom det er innført en egnet nasjonal 

ramme for dem. 

18)  Usikrede kredittavtaler hvis formål er renovering av en 

fast eiendom til boligformål for et samlet kredittbeløp 

som overstiger 75 000 euro, bør være omfattet av 

virkeområdet for direktiv 2008/48/EF for å sikre et 

likeverdig vernenivå for disse forbrukerne og for å 

unngå hull i regelverket mellom nevnte direktiv og dette 

direktiv. Direktiv 2008/48/EF bør derfor endres. 

19)  Av hensyn til rettssikkerheten bør Unionens rettslige 

ramme på området kredittavtaler i forbindelse med fast 

eiendom til boligformål være forenlig med og utfylle 

andre unionsrettsakter, særlig på områdene forbru-

kervern og tilsyn. Visse grunnleggende definisjoner, 

herunder definisjonen av «forbruker» og «varig 

medium», og nøkkelbegrepene som brukes i standard-

opplysninger for å betegne kredittens finansielle 

egenskaper, herunder «samlet beløp som forbrukeren 

skal betale» og «lånerente», bør være i samsvar med 

dem som er fastsatt i direktiv 2008/48/EF, slik at samme 

terminologi viser til samme forhold, uavhengig av om 

kreditten er en forbrukerkreditt eller en kreditt i 

forbindelse med fast eiendom til boligformål. Når 

medlemsstatene innarbeider dette direktiv, bør de derfor 

sikre en konsekvent anvendelse og tolkning av disse 

grunnleggende definisjonene og nøkkelbegrepene. 

20)  For å sikre en enhetlig ramme for forbrukerne på 

kredittområdet og redusere den administrative byrden 

for kredittgivere og kredittformidlere bør dette 

direktivs hovedramme i størst mulig utstrekning følge 

strukturen i direktiv 2008/48/EF, særlig med hensyn til 

at opplysninger som inngår i reklame for kredittavtaler 

i forbindelse med fast eiendom til boligformål, skal gis 

til forbrukeren ved hjelp av et representativt eksempel, 

at nærmere opplysninger før avtaleinngåelse skal gis til 

forbrukeren ved hjelp av et standardisert opplys-

ningsskjema, at forbrukeren skal motta tilstrekkelige 

forklaringer før kredittavtalen inngås, at det fastsettes 

et felles grunnlag for beregning av den effektive årlige 

renten, ikke medregnet notargebyrer, og at kredittgi-

verne skal vurdere forbrukerens kredittverdighet før 

kreditten gis. På samme måte bør det sikres at 

kredittgivere får ikke-diskriminerende tilgang til 

relevante kredittdatabaser for å oppnå like kon-

kurransevilkår som i henhold til bestemmelsene i 

direktiv 2008/48/EF. I likhet med direktiv 2008/48/EF 

bør dette direktiv sikre en egnet godkjenningsprosess 

for og egnet tilsyn med alle kredittgivere som tilbyr 

kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom, og det 

bør angi krav om fastsettelse av ordninger for og 

tilgang til utenrettslig tvisteløsning. 

21)  Dette direktiv bør utfylle europaparlaments- og råds-

direktiv 2002/65/EF av 23. september 2002 om fjernsal 

av finansielle tenester til forbrukarar(1), der det i 

forbindelse med fjernsalg kreves at forbrukeren skal 

opplyses om hvorvidt det foreligger en angrerett eller 

ikke, og der det er fastsatt bestemmelser om angrerett. I 

henhold til direktiv 2002/65/EF kan leverandøren 

oversende forhåndsopplysninger også etter at avtalen er 

inngått, men dette vil imidlertid ikke være hensikts-

messig når det gjelder kredittavtaler i forbindelse med 

fast eiendom til boligformål, med tanke på forbrukerens 

betydelige økonomiske forpliktelser. Dette direktiv bør 

ikke berøre nasjonal alminnelig avtalerett, for eksempel 

bestemmelsene om en avtales gyldighet, utforming eller 

virkning, i den grad allmenne avtalerettslige aspekter 

ikke er regulert i dette direktiv. 

22)  Samtidig er det viktig å ta hensyn til særtrekkene ved 

kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til 

boligformål, som berettiger en annen tilnærming. Med 

tanke på de konsekvensene som en kredittavtale i 

forbindelse med fast eiendom til boligformål kan få for 

forbrukeren, og med tanke på kredittavtalens art, bør 

reklamemateriell og individuelle opplysninger som gis 

før avtaleinngåelse, inneholde egnede spesifikke 

advarsler om risiko, for eksempel om hvordan valuta-

kurssvingninger kan påvirke det beløpet forbrukeren 

skal tilbakebetale, og, dersom medlemsstatene anser det 

som hensiktsmessig, arten og følgene av en sik-

kerhetsstillelse. I tråd med det som allerede fantes som 

en frivillig tilnærming i bransjen når det gjelder 

boliglån, bør generelle opplysninger før avtaleinngåelse 

gjøres tilgjengelige til enhver tid i tillegg til de 

individuelle opplysningene før avtaleinngåelse. Videre 

er en annen tilnærming berettiget for å ta hensyn til 

erfaringene fra finanskrisen og sikre at kreditt gis på et 

forsvarlig grunnlag. I denne forbindelse bør bestemmel-

sene om kredittverdighetsvurderingen styrkes når det 

gjelder forbrukerkreditt, kredittformidlere bør gi mer 

nøyaktige opplysninger om sin status og sitt forhold til 

kredittgivere for å opplyse om mulige interessekon-

flikter, og alle aktører som er involvert i opprettelsen av 

kredittavtaler om fast eiendom, bør på egnet måte 

godkjennes og underlegges tilsyn.  

  

(1) EFT L 271 av 9.10.2002, s. 16. 
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23)  Det er nødvendig å regulere noen ytterligere områder for 

å ta hensyn til særtrekkene ved kreditter i forbindelse 

med fast eiendom til boligformål. Med tanke på 

transaksjonens betydning er det nødvendig å sikre at 

forbrukerne får tilstrekkelig tid, minst sju dager, til å 

vurdere følgene. Medlemsstatene bør kunne bestemme 

om denne tilstrekkelige tiden skal gis i form av en 

betenkningstid før kredittavtalen inngås, en angrefrist 

etter at kredittavtalen er inngått, eller en kombinasjon av 

disse. Det er hensiktsmessig at medlemsstatene har 

mulighet til å gjøre betenkningstiden bindende for 

forbrukeren i en periode på høyst ti dager, men at 

forbrukere som i andre tilfeller ønsker å inngå 

kredittavtalen i betenkningstiden, har mulighet til det, og 

at medlemsstatene av hensyn til rettssikkerheten i 

forbindelse med eiendomstransaksjoner bør kunne 

fastsette at betenkningstiden eller angreretten bortfaller 

dersom forbrukeren handler på en måte som, i henhold 

til nasjonal rett, medfører opprettelse eller overføring av 

en eiendomsrett med tilknytning til eller ved bruk av 

midler som er framskaffet gjennom kredittavtalen, eller, 

dersom det er relevant, overfører midlene til en 

tredjepart. 

24)  På grunn av særtrekkene ved kredittavtaler i forbindelse 

med fast eiendom til boligformål er det vanlig praksis at 

kredittgivere tilbyr forbrukere et sett av produkter eller 

tjenester som kan kjøpes sammen med kredittavtalen. 

Med tanke på slike avtalers betydning for forbrukere er 

det hensiktsmessig å fastsette særlige regler for 

koplingssalg. Kombinasjonen av en kredittavtale og én 

eller flere finansielle tjenester eller produkter i pakker 

gir kredittgivere mulighet til å variere sine tilbud og 

konkurrere med hverandre, forutsatt at delene i pakken 

også kan kjøpes separat. En kombinasjon av 

kredittavtaler og én eller flere andre finansielle tjenester 

eller produkter i pakker kan være gunstig for 

forbrukerne, men kan ha negativ innvirkning på 

forbrukernes mobilitet og deres mulighet til å foreta 

velbegrunnede valg, med mindre delene i pakken kan 

kjøpes separat. Det er viktig å forebygge praksiser som 

for eksempel koplingssalg av visse produkter som kan få 

forbrukerne til å inngå kredittavtaler som ikke er i deres 

beste interesse, men uten å begrense salg av 

produktpakker som kan være gunstige for forbrukere. 

Medlemsstatene bør imidlertid fortsatt nøye overvåke 

detaljmarkeder for finansielle tjenester for å sikre at salg 

av produktpakker ikke vrir forbrukernes valg og 

konkurransen i markedet. 

25)  Som en generell regel bør koplingssalg ikke tillates med 

mindre den finansielle tjenesten eller det finansielle 

produktet som tilbys sammen med kredittavtalen, ikke 

kan tilbys separat ettersom den/det er en fullt integrert 

del av kreditten, for eksempel i tilfelle av en sikret 

kontokreditt. I andre tilfeller kan det imidlertid være 

berettiget at kredittgivere tilbyr eller selger en 

kredittavtale i en pakke sammen med en betalingskonto, 

en sparekonto, et investeringsprodukt eller et 

pensjonsprodukt, for eksempel når kapitalen på kontoen 

brukes til å tilbakebetale kreditten eller er en 

forutsetning for å samle midler for å oppnå kreditten, 

eller i situasjoner der for eksempel et investerings-

produkt eller et privat pensjonsprodukt fungerer som 

tilleggssikkerhet for kreditten. Selv om det er berettiget 

at kredittgivere kan kreve at forbrukeren skal ha en 

relevant forsikringspolise for å sikre tilbakebetaling av 

kreditten eller forsikre verdien av sikkerheten, bør 

forbrukeren ha mulighet til å velge sin egen forsik-

ringsgiver, forutsatt at vedkommendes forsikring har et 

garantinivå som tilsvarer garantinivået i den forsik-

ringspolisen kredittgiveren foreslår eller tilbyr. Videre 

kan medlemsstatene helt eller delvis standardisere 

dekningen som gis gjennom forsikringsavtaler, for å 

gjøre det lettere å sammenligne ulike tilbud til 

forbrukere som ønsker å foreta slike sammenligninger. 

26)  Det er viktig å sikre at den faste eiendommen til 

boligformål er korrekt verdsatt før inngåelsen av 

kredittavtalen, og særlig dersom verdsettingen påvirker 

forbrukerens restforpliktelse i tilfelle av mislighold. 

Medlemsstatene bør derfor sikre at det foreligger 

pålitelige verdsettingsstandarder. For å kunne anses som 

pålitelige bør verdsettingsstandarder ta hensyn til 

internasjonalt anerkjente verdsettingsstandarder, og 

særlig de som er utarbeidet av International Valuation 

Standards Council, European Group of Valuers’ 

Associations eller Royal Institution of Chartered 

Surveyors. Disse internasjonalt anerkjente verdsettings-

standardene inneholder vesentlige prinsipper som krever 

at blant annet kredittgivere skal vedta og følge egnede 

prosesser for intern risikostyring og for forvaltning av 

sikkerheter, herunder forsvarlige takseringsprosesser, 

vedta takseringsstandarder og -metoder som fører til 

realistiske og velbegrunnede eiendomstakster, for å sikre 

at alle takstrapporter utarbeides med tilstrekkelig 

sakkyndighet og aktsomhet, og at takstmenn oppfyller 

visse krav til kvalifikasjoner, og oppbevare tilstrekkelig 

takseringsdokumentasjon for sikkerheter som er 

omfattende og troverdig. I den forbindelse er det 

ønskelig å sikre hensiktsmessig overvåking av markeder 

for fast eiendom til boligformål og at ordningene i slike 

bestemmelser er i samsvar med 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(1). Dette 

direktivs bestemmelser om standarder for verdsetting av 

eiendom kan overholdes for eksempel gjennom 

lovgivning eller selvregulering. 

27)  Med tanke på de betydelige konsekvensene tvangs-

inndrivelse har for kredittgivere, forbrukere og 

potensielt for den finansielle stabiliteten, er det 

hensiktsmessig at kredittgivere oppmuntres til å 

behandle nye kredittrisikoer proaktivt på et tidlig 

tidspunkt, og at det er innført nødvendige tiltak for å 

sikre at kredittgivere gir rimelig henstand og gjør 

  

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338. 
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rimelige forsøk på å løse situasjonen på andre måter før 

tvangsinndrivelse innledes. Når det er mulig, bør det 

finnes løsninger som tar hensyn til de praktiske 

omstendighetene og et rimelig levekostnadsbehov for 

forbrukeren. Dersom det fortsatt er utestående gjeld etter 

en tvangsinndrivelse, bør medlemsstatene sikre at 

minstekrav til levekår oppfylles, og treffe tiltak for å 

lette tilbakebetaling og samtidig unngå langsiktig 

overforgjelding. I det minste bør medlemsstatene i 

tilfeller der prisen som oppnås for den faste 

eiendommen, påvirker det beløpet forbrukeren skylder, 

oppmuntre kredittgivere til å treffe rimelige tiltak for å 

oppnå best mulig pris for den realiserte faste 

eiendommen på grunnlag av markedsvilkårene. 

Medlemsstatene bør ikke hindre at partene i en 

kredittavtale uttrykkelig avtaler at overføringen av 

sikkerheten til kredittgiveren er tilstrekkelig til å 

tilbakebetale kreditten. 

28)  Formidlere utøver ofte andre former for virksomhet enn 

bare kredittformidling, særlig forsikringsformidling eller 

yting av investeringstjenester. Dette direktiv bør derfor 

også sikre sammenheng med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om 

forsikringsformidling(1) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder 

for finansielle instrumenter(2). For å forenkle etable-

ringsprosessen for kredittformidlere og gjøre det lettere 

å utøve virksomhet over landegrensene bør det særlig 

ikke kreves at kredittinstitusjoner som er godkjent i 

samsvar med direktiv 2013/36/EU, og andre finans-

institusjoner som er omfattet av en tilsvarende 

godkjenningsordning i henhold til nasjonal rett, må ha 

en særskilt godkjenning for å utøve virksomhet som 

kredittformidler. Det hele og fulle ansvar som pålegges 

kredittgivere og kredittformidlere for tilknyttede 

kredittformidleres eller utpekte representanters 

virksomhet, bør bare gjelde for virksomhet som 

omfattes av dette direktiv, med mindre medlemsstatene 

velger å utvide dette ansvaret til å gjelde andre områder. 

29)  For å øke forbrukernes evne til selv å ta velbegrunnede 

beslutninger om ansvarlig opptak av lån og forvaltning 

av gjeld bør medlemsstatene fremme tiltak for å støtte 

forbrukeropplæring i forbindelse med ansvarlig opptak 

av lån og gjeldsforvaltning, særlig i forbindelse med 

pantelånsavtaler. Det er særlig viktig å gi veiledning til 

forbrukere som opptar pantelån for første gang. I den 

forbindelse bør Kommisjonen gi eksempler på beste 

praksis for å lette den videre utarbeidingen av tiltak 

som skal øke forbrukernes økonomiske bevissthet. 

30)  På grunn av den betydelige risikoen som er knyttet til 

lån i utenlandsk valuta, er det nødvendig å fastsette tiltak 

for å sikre at forbrukerne er klar over hvilken risiko de 

  

(1) EFT L 9 av 15.1.2003, s. 3. 

(2) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 

påtar seg, og at forbrukeren har mulighet til å begrense 

sin eksponering for valutakursrisiko i kredittens løpetid. 

Risikoen kan begrenses enten ved å gi forbrukeren rett 

til å konvertere kreditten til en annen valuta eller 

gjennom andre ordninger som rentetak eller, dersom de 

er tilstrekkelige til å begrense valutakursrisikoen, 

advarsler. 

31)  Den gjeldende rettslige rammen bør gi forbrukerne tillit 

til at kredittgivere, kredittformidlere og utpekte 

representanter tar hensyn til forbrukerens interesser på 

grunnlag av de opplysningene som er tilgjengelige for 

kredittgiveren, kredittformidleren og den utpekte 

representanten på det aktuelle tidspunktet, og ut fra 

rimelige antakelser om risikoene i forbindelse med 

forbrukerens situasjon i den foreslåtte kredittavtalens 

løpetid. Det kan blant annet innebære at kredittgivere 

ikke bør markedsføre kreditten på en slik måte at 

markedsføringen i betydelig grad svekker eller vil kunne 

svekke forbrukerens mulighet til nøye å vurdere 

opptaket av kreditten, eller at kredittgiveren ikke bør 

anvende kredittgivingen som sin viktigste markeds-

føringsmetode i forbindelse med markedsføring av 

varer, tjenester eller fast eiendom rettet mot forbrukere. 

Kravet om å sikre en høy grad av rettferdighet, ærlighet 

og profesjonalitet i bransjen og en hensiktsmessig 

håndtering av interessekonflikter, herunder slike som 

skyldes godtgjøring, og kravet om at råd skal gis i 

forbrukerens beste interesse, er viktige for å sikre 

forbrukernes tillit. 

32)  Det er hensiktsmessig å sikre at relevant personale hos 

kredittgivere, kredittformidlere og utpekte repre-

sentanter har et tilstrekkelig kunnskaps- og 

kompetansenivå for å oppnå en høy grad av 

profesjonalitet. Dette direktiv bør derfor kreve at 

selskapet skal dokumentere relevant kunnskap og 

kompetanse på grunnlag av de minstekravene til 

kunnskap og kompetanse som er fastsatt i dette direktiv. 

Medlemsstatene bør stå fritt til å innføre eller beholde 

slike krav som gjelder for fysiske personer. 

Medlemsstatene bør kunne tillate at kredittgivere, 

kredittformidlere og utpekte representanter skiller 

mellom ulike nivåer av minstekrav til kunnskap på 

grunnlag av graden av deltakelse i utførelsen av særlige 

tjenester eller prosesser. I denne sammenheng omfatter 

personale utkontraktert personale som arbeider for og 

hos kredittgiveren, kredittformidleren eller utpekte 

representanter samt deres ansatte. For dette direktivs 

formål bør personale som deltar direkte i virksomhet i 

henhold til dette direktiv, omfatte personale i både 

handels- og administrasjonsenheter, herunder ledelsen, 

som spiller en viktig rolle i kredittavtaleprosessen. 

Personer som ivaretar støttefunksjoner som ikke har 

noen tilknytning til kredittavtaleprosessen (for eksempel 

personalavdelingen eller personale som arbeider med 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi), bør ikke 

anses som personale i henhold til dette direktiv.  
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33)  Dersom en kredittgiver eller kredittformidler yter sine 

tjenester på en annen medlemsstats territorium i henhold 

til adgangen til å yte tjenester, bør hjemstaten ha 

ansvaret for å fastsette de minstekravene til kunnskap og 

kompetanse som skal gjelde for personalet. Vertsstater 

som anser det som nødvendig, bør imidlertid kunne 

fastsette sine egne kompetansekrav på visse nærmere 

angitte områder for kredittgivere og kredittformidlere 

som yter tjenester på denne medlemsstatens territorium i 

henhold til adgangen til å yte tjenester. 

34)  Ettersom det er viktig å sikre at kunnskaps- og 

kompetansekrav anvendes og oppfylles i praksis, bør 

medlemsstatene kreve at vedkommende myndigheter 

fører tilsyn med kredittgivere, kredittformidlere og 

utpekte representanter, og gi dem myndighet til å 

innhente den dokumentasjonen de trenger for å vurdere 

etterlevelse på en pålitelig måte. 

35)  Kredittgiveres, kredittformidleres og utpekte repre-

sentanters godtgjøring til personalet bør være et av de 

viktigste aspektene når det gjelder å sikre forbrukernes 

tillit til finanssektoren. Dette direktiv fastsetter regler for 

godtgjøring til personale med sikte på å begrense salg av 

uegnede produkter og sikre at den måten personale 

godtgjøres på, ikke er til hinder for oppfyllelse av 

forpliktelsen til å ta hensyn til forbrukerens interesser. 

Særlig bør kredittgivere, kredittformidlere og utpekte 

representanter ikke utforme sin godtgjøringspolitikk på 

en måte som vil stimulere personalet til å inngå et 

bestemt antall eller en bestemt type kredittavtaler eller 

tilby særskilte tilleggstjenester til forbrukerne uten at det 

er tatt uttrykkelig hensyn til deres interesser og behov. I 

denne forbindelse kan medlemsstatene anse det 

nødvendig å beslutte at en bestemt praksis, for eksempel 

at tilknyttede formidlere innkrever gebyrer, strider mot 

en forbrukers interesser. Medlemsstatene bør også 

kunne fastsette at godtgjøringen som mottas av 

personalet, ikke avhenger av renten eller hvilken type 

kredittavtale som er inngått med forbrukeren. 

36)  I dette direktiv fastsettes harmoniserte regler med 

hensyn til hva slags kunnskap og kompetanse kreditt-

giveres, kredittformidleres og utpekte representanters 

personale bør ha når de skal utforme, tilby, tildele og 

formidle en kredittavtale. Dette direktiv fastsetter ikke 

spesifikke ordninger som er direkte knyttet til 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner som er oppnådd av 

en person i én medlemsstat, med sikte på å oppfylle 

kunnskaps- og kompetansekravene i en annen 

medlemsstat. Europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner(1) bør derfor fortsatt få anvendelse 

  

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 

på vilkårene for godkjenning og de utligningstiltakene 

som en vertsstat kan kreve dersom en persons 

kvalifikasjonsbevis ikke er utstedt innenfor dens 

jurisdiksjon. 

37)  Kredittgivere og kredittformidlere anvender ofte 

reklame, som ofte inneholder særlige vilkår, for å 

vekke forbrukernes interesse for et bestemt produkt. 

Forbrukerne bør derfor vernes mot urimelig eller 

villedende reklame og ha mulighet til å sammenligne 

reklame. Det er nødvendig å fastsette særlige 

bestemmelser om reklame for kredittavtaler og en liste 

over punkter som skal inngå i reklame- og 

markedsføringsmateriell som er rettet mot forbrukere, 

når slik reklame angir rentesatser eller andre tall 

knyttet til kredittkostnader, slik at forbrukerne kan 

sammenligne ulike tilbud. Medlemsstatene bør fortsatt 

stå fritt til å innføre eller beholde opplysningskrav i sin 

nasjonale rett når det gjelder reklame som ikke angir 

rentesatser eller tall knyttet til kredittkostnaden. Alle 

slike krav bør ta hensyn til særtrekkene ved 

kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til 

boligformål. I alle tilfeller bør det, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av  

11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis 

overfor forbrukere på det indre marked(2), sikres at 

reklame for kredittavtaler ikke gir et villedende 

inntrykk av produktet. 

38)  I reklame rettes oppmerksomheten vanligvis særlig 

mot ett eller flere produkter, men forbrukerne bør 

kunne treffe sine beslutninger med full kjennskap til 

alle kredittproduktene som tilbys. I den forbindelse 

spiller generelle opplysninger en viktig rolle for å 

opplyse forbrukeren om det brede utvalget av 

tilgjengelige produkter og tjenester og deres viktigste 

særtrekk. Forbrukerne bør derfor til enhver tid kunne 

få tilgang til generelle opplysninger om tilgjengelige 

kredittprodukter. I tilfeller der dette kravet ikke får 

anvendelse på ikke-tilknyttede kredittformidlere, bør 

disse likevel være forpliktet til å gi forbrukerne 

individuelle opplysninger før avtaleinngåelse. 

39)  For å sikre like konkurransevilkår og for at forbrukerens 

beslutning skal baseres på opplysningene om 

kredittproduktene som tilbys, og ikke på den distri-

busjonskanalen som tilgang til slike kredittprodukter gis 

gjennom, bør forbrukerne få opplysninger om kreditten 

uavhengig av om de har direkte kontakt med en 

kredittgiver eller en kredittformidler. 

40)  Forbrukerne bør dessuten motta individuelle opplys-

ninger i god tid før inngåelsen av kredittavtalen slik at 

de kan sammenligne og vurdere kredittproduktenes 

egenskaper. I henhold til kommisjonsrekommandasjon 

2001/193/EF av 1. mars 2001 om førehandsopplys-

ningar til forbrukarane frå långjevarar som tilbyr 
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bustadlån(1) forpliktet Kommisjonen seg til å overvåke 

overholdelsen av de frivillige atferdsreglene for 

opplysninger om boliglån før avtaleinngåelse, som 

inneholder ESIS med opplysninger tilpasset forbrukeren 

om kredittavtalen som tilbys. Opplysninger som er 

innhentet av Kommisjonen, viser at det er nødvendig å 

revidere innholdet i og utformingen av ESIS for å sikre 

at det blir tydelig og forståelig og inneholder alle 

opplysninger som anses å være relevante for 

forbrukerne. Innholdet i og utformingen av ESIS bør 

innlemme de nødvendige forbedringene som er påvist i 

forbrukerundersøkelser i alle medlemsstatene. 

Utformingen av ESIS, særlig opplysningenes 

rekkefølge, bør revideres, teksten bør være mer lettlest, 

enkelte avsnitt, for eksempel «nominell rente» og 

«effektiv årlig rente», bør slås sammen, og nye avsnitt, 

for eksempel «fleksible funksjoner», bør tilføyes. Som 

del av ESIS bør forbrukeren få et eksempel på en 

nedbetalingstabell dersom kreditten er en kreditt med 

utsatt rentebetaling, der tilbakebetalingen av hovedstol 

utsettes i en innledende periode, eller der lånerenten er 

fastsatt for hele kredittavtalens løpetid. Medlemsstatene 

bør kunne fastsette at et slikt eksempel på en 

nedbetalingstabell i ESIS ikke skal være obligatorisk for 

andre kredittavtaler. 

41)  Forbrukerundersøkelser har vist at det er viktig å bruke 

et enkelt og forståelig språk i opplysningene som gis til 

forbrukerne. Av denne grunn er begrepene som brukes 

i ESIS, ikke nødvendigvis de samme som de juridiske 

begrepene som defineres i dette direktiv, men de har 

samme betydning. 

42)  De opplysningskravene for kredittavtaler som angis i 

ESIS, bør ikke berøre opplysningskrav på unionsplan 

eller nasjonalt plan for andre produkter eller tjenester 

som kan tilbys sammen med kredittavtalen som vilkår 

for å inngå kredittavtalen knyttet til fast eiendom, eller 

som tilbys for å inngå denne avtalen til en lavere 

lånerente, for eksempel brann- eller livsforsikring eller 

investeringsprodukter. Medlemsstatene bør stå fritt til 

å beholde eller innføre bestemmelser i nasjonal rett når 

det ikke foreligger harmoniserte bestemmelser, for 

eksempel opplysningskrav som gjelder nivået for 

ågerrenter i fasen før avtalen inngås, eller opplysninger 

som kan være nyttige i forbindelse med formidling av 

finansiell kunnskap eller utenrettslig tvisteløsning. 

Eventuelle tilleggsopplysninger bør imidlertid gis i et 

separat dokument som kan vedlegges ESIS. 

Medlemsstatene bør på sine nasjonale språk kunne 

anvende et annet vokabular i ESIS, uten å endre 

opplysningenes innhold og rekkefølge, når dette er 

nødvendig for å bruke et språk som kan være lettere 

for forbrukerne å forstå. 

  

(1) EFT L 69 av 10.3.2001, s. 25. 

43)  For å sikre at ESIS gir forbrukeren alle opplysninger 

som er relevante for å kunne ta et velbegrunnet valg, 

bør kredittgiveren følge veiledningen fastsatt i dette 

direktiv ved utfyllingen av ESIS. Medlemsstatene bør 

på grunnlag av veiledningen i dette direktiv kunne 

utdype eller ytterligere spesifisere veiledningen for 

utfylling av ESIS. For eksempel bør medlemsstatene 

kunne spesifisere ytterligere hvilke opplysninger som 

skal gis for å beskrive «type lånerente», for å ta hensyn 

til særtrekkene ved de nasjonale produktene og det 

nasjonale markedet. Slike ytterligere spesifikasjoner 

bør ikke være i strid med veiledningen som gis i dette 

direktiv, og heller ikke innebære noen endring i teksten 

i ESIS-modellen, som bør gjengis i sin helhet av 

kredittgiveren. Medlemsstatene bør kunne angi 

ytterligere advarsler om kredittavtaler, som er tilpasset 

deres nasjonale marked og praksis, dersom slike 

advarsler ikke allerede er spesifikt angitt i ESIS. 

Medlemsstatene bør kunne fastsette at kredittgiveren 

er bundet av de opplysningene som er gitt i ESIS, 

forutsatt at kredittgiveren bestemmer seg for å gi 

kreditten. 

44)  Forbrukeren bør få opplysninger ved hjelp av ESIS 

uten unødig opphold etter at forbrukeren har gitt de 

nødvendige opplysningene om sine behov, sin 

økonomiske situasjon og sine preferanser, og i god tid 

før forbrukeren blir bundet av en kredittavtale eller et 

tilbud, for å kunne sammenligne og vurdere 

kredittproduktenes egenskaper og ved behov innhente 

råd fra en tredjepart. Særlig når et bindende tilbud gis 

til forbrukeren, bør det følges av ESIS, med mindre 

ESIS allerede er levert til forbrukeren og tilbudets 

egenskaper stemmer overens med opplysningene som 

er gitt tidligere. Medlemsstatene bør imidlertid kunne 

fastsette at ESIS er obligatorisk både før et bindende 

tilbud gis og sammen med det bindende tilbudet 

dersom det ikke tidligere er levert et ESIS som 

inneholder de samme opplysningene. ESIS bør være 

tilpasset og gjenspeile de preferansene forbrukeren har 

gitt uttrykk for, men framlegging av slike individuelle 

opplysninger bør ikke innebære en forpliktelse til å gi 

råd. Kredittavtaler bør inngås bare dersom forbrukeren 

har hatt tilstrekkelig tid til å sammenligne tilbud, 

vurdere følgene av dem og ved behov innhente råd fra 

en tredjepart og har tatt en velbegrunnet beslutning om 

hvorvidt et tilbud skal godtas. 

45)  Dersom forbrukeren har en sikret kredittavtale i 

forbindelse med kjøp av fast eiendom eller grunn, og 

sikkerheten har lengre løpetid enn kredittavtalen, og 

dersom forbrukeren kan beslutte å få utbetalt den 

tilbakebetalte kapitalen, forutsatt at en ny kredittavtale 

inngås, bør forbrukeren før den nye kredittavtalen 

undertegnes, få en ny ESIS med opplysninger om den 

nye effektive årlige renten basert på den nye 

kredittavtalens særtrekk.  
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46)  Kredittgiveren eller eventuelt kredittformidleren eller 

en utpekt representant bør, i det minste dersom det 

ikke foreligger angrerett, gi forbrukeren en kopi av 

utkastet til kredittavtalen på det tidspunktet det gis et 

tilbud som er bindende for kredittgiveren. I andre 

tilfeller bør forbrukeren i det minste få tilbud om en 

kopi av utkastet til kredittavtalen på det tidspunktet et 

bindende tilbud gis. 

47)  For å sikre størst mulig gjennomsiktighet og hindre 

misbruk som følge av mulige interessekonflikter når 

forbrukerne benytter kredittformidleres tjenester, bør 

sistnevnte være underlagt visse opplysningsforpliktelser 

før de yter sine tjenester. Slike opplysninger bør omfatte 

deres identitet og forbindelser med kredittgivere, for 

eksempel om de vurderer produkter fra et bredt utvalg 

av kredittgivere eller bare fra et mer begrenset antall 

kredittgivere. Forbrukerne bør opplyses om en eventuell 

forekomst av provisjon eller annen påskjønnelse som 

kredittgiveren eller tredjeparter skal betale til 

kredittformidleren i forbindelse med kredittavtalen før 

kredittformidlingsvirksomheten utøves, og i denne fasen 

bør forbrukerne informeres enten om beløpet for slike 

betalinger, dersom dette er kjent, eller om at beløpet vil 

bli angitt i ESIS i en senere fase før avtalen inngås, og 

om deres rett til å få opplysninger om slike betalingers 

størrelse i denne fasen. Forbrukerne bør informeres om 

eventuelle gebyrer de skal betale til kredittformidlere i 

forbindelse med deres tjenester. Uten at det berører 

konkurranseretten, bør medlemsstatene stå fritt til å 

innføre eller beholde bestemmelser som forbyr at 

forbrukerne betaler gebyrer til noen eller alle kategorier 

av kredittformidlere. 

48)  En forbruker kan fremdeles ha behov for ytterligere 

bistand for å kunne avgjøre hvilken kredittavtale blant 

de foreslåtte produktene som er best egnet for dens 

behov og økonomiske situasjon. Kredittgivere og 

eventuelt kredittformidlere bør gi slik bistand i 

forbindelse med kredittprodukter som de tilbyr forbru-

keren, ved å redegjøre for de relevante opplysningene, 

herunder særlig de foreslåtte produktenes vesentlige 

egenskaper, for forbrukeren på en tilpasset måte slik at 

forbrukeren kan forstå hvilke følger disse produktene 

kan få for vedkommendes økonomiske situasjon. 

Kredittgivere og eventuelt kredittformidlere bør tilpasse 

den måten slike forklaringer gis på, til de 

omstendighetene som kreditten tilbys under, og til 

forbrukerens behov for bistand, idet det tas hensyn til 

forbrukerens kunnskap om og erfaring med kreditt og de 

enkelte kredittproduktenes art. Slike forklaringer bør 

ikke i seg selv utgjøre en personlig anbefaling. 

49)  For å fremme det indre markeds etablering og 

virkemåte og sikre et høyt nivå av forbrukervern i hele 

Unionen er det nødvendig at det på en ensartet måte 

sikres at opplysninger om effektiv årlig rente kan 

sammenlignes i hele Unionen. 

50)  Forbrukerens samlede kredittkostnader bør omfatte 

alle kostnader som forbrukeren må betale i forbindelse 

med kredittavtalen, og som er kjent for kredittgiveren. 

De bør derfor omfatte renter, provisjon, skatter og 

avgifter, gebyrer til kredittformidlere, kostnadene for 

verdsetting av eiendom med sikte på pantelån og andre 

gebyrer, unntatt gebyrer til notar, som kreves for å 

oppnå kreditten, for eksempel livsforsikring, eller for å 

oppnå kreditten på de markedsførte vilkårene, for 

eksempel brannforsikring. Bestemmelsene i dette 

direktiv om tilleggsprodukter og -tjenester (for 

eksempel om kostnadene knyttet til å åpne og forvalte 

en bankkonto) bør ikke berøre direktiv 2005/29/EF og 

rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige 

vilkår i forbrukeravtaler(1). Forbrukerens samlede 

kredittkostnader bør ikke omfatte kostnader som 

forbrukeren betaler ved kjøp av fast eiendom eller 

grunn, for eksempel tilknyttede avgifter og gebyrer til 

notar eller matrikuleringskostnader. Kredittgiverens 

faktiske kunnskap om disse kostnadene bør vurderes 

objektivt, idet det tas hensyn til kravene til 

yrkesmessig aktsomhet. I denne forbindelse bør det 

forutsettes at kredittgiveren har kunnskap om 

kostnadene ved tilleggstjenestene som denne selv eller 

på vegne av en tredjepart tilbyr forbrukeren, med 

mindre prisen avhenger av særlige egenskaper ved 

eller situasjonen til forbrukeren. 

51)  Dersom det benyttes skjønnsmessige opplysninger, bør 

forbrukeren gjøres oppmerksom på dette og på at 

opplysningene forventes å være representative for den 

aktuelle typen avtale eller praksis som vurderes. 

Formålet med de ytterligere forutsetningene ved 

beregningen av den effektive årlige renten er å sikre at 

den effektive årlige renten beregnes på en ensartet 

måte og kan sammenlignes. Ytterligere forutsetninger 

er nødvendige for bestemte typer kredittavtaler, for 

eksempel dersom beløpet, løpetiden eller kostnadene 

for kreditten er usikre eller varierer avhengig av 

hvordan avtalen fungerer. Dersom bestemmelsene i 

seg selv ikke er tilstrekkelige for å beregne den 

effektive årlige renten, bør kredittgiveren anvende de 

ytterligere forutsetningene som angis i vedlegg I. 

Ettersom beregningen av den effektive årlige renten vil 

avhenge av vilkårene i hver enkelt kredittavtale, bør 

imidlertid bare de forutsetningene som er nødvendige 

og relevante for en bestemt kreditt, anvendes. 

52)  For å sikre en høy grad av sammenlignbarhet mellom 

tilbud fra forskjellige kredittgivere med hensyn til den 

effektive årlige renten, bør tidsintervallene mellom 

tidspunktene i beregningen ikke uttrykkes i dager 

dersom de kan uttrykkes som et helt antall år, måneder 

eller uker. Det er i denne sammenheng underforstått at 

dersom bestemte tidsintervaller brukes i formelen for 

effektiv årlig rente, bør disse intervallene også brukes 

for å fastsette rentebeløp og andre omkostninger som 

benyttes i formelen. Kredittgivere bør derfor benytte 

den metoden for måling av tidsintervaller som 

beskrives i vedlegg I, for å beregne de omkostningene 

som skal betales. Dette gjelder imidlertid bare for 

beregningen av den effektive årlige renten og påvirker 

  

(1) EFT L 95 av 21.4.1993, s. 29. 
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ikke de beløpene som kredittgiveren faktisk krever i 

henhold til kredittavtalen. Dersom disse beløpene er 

annerledes, kan det være nødvendig å forklare dette for 

forbrukeren for å unngå at forbrukeren villedes. Dette 

innebærer at den effektive årlige renten, i fravær av 

gebyrer som ikke er rente, og forutsatt at en identisk 

beregningsmetode anvendes, vil være lik den effektive 

lånerenten for kreditten. 

53)  Ettersom effektiv årlig rente i markedsføringsfasen bare 

kan angis ved et eksempel, bør eksempelet være 

representativt. Det bør derfor for eksempel svare til 

gjennomsnittlig løpetid og samlet beløp for kreditt som 

gis for den typen kredittavtale som vurderes. Når det 

representative eksempelet fastsettes, bør det tas hensyn 

til utbredelsen av visse typer kredittavtaler i et bestemt 

marked. Det kan være hensiktsmessig at hver 

kredittgiver baserer det representative eksempelet på et 

kredittbeløp som er representativt for den berørte 

kredittgiverens eget produktutvalg og forventede 

kundegrunnlag, ettersom disse kan variere betydelig 

mellom ulike kredittgivere. Når det gjelder den effektive 

årlige renten som angis i ESIS, bør forbrukerens 

preferanser og opplysninger som forbrukeren har gitt, 

tas hensyn til der dette er mulig, og kredittgiveren eller 

kredittformidleren bør presisere om opplysningene er 

eksempler eller gjenspeiler forbrukerens preferanser og 

opplysninger. Det representative eksempelet bør ikke 

under noen omstendighet være i strid med kravene i 

direktiv 2005/29/EF. Det er viktig at det i ESIS 

presiseres for forbrukeren, dersom det er relevant, at den 

effektive årlige renten er basert på forutsetninger og kan 

endres, slik at forbrukerne kan ta hensyn til dette når de 

sammenligner produkter. Det er viktig at den effektive 

årlige renten tar hensyn til all utnyttelse av kreditt-

muligheter i henhold til kredittavtalen, uavhengig av om 

de betales direkte til forbrukeren eller til en tredjepart på 

forbrukerens vegne. 

54)  For å sikre konsekvens i beregningen av den effektive 

årlige renten for ulike typer kreditt bør forutsetningene 

som benyttes ved beregningen for lignende 

kredittavtaler, generelt være konsekvente. I denne 

forbindelse bør det innarbeides forutsetninger fra 

kommisjonsdirektiv 2011/90/EU av 14. november 2011 

om endring av del II i vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/48/EF med hensyn til ytterligere 

forutsetninger for beregning av den effektive årlige 

renten(1), som endrer forutsetningene for beregningen av 

den effektive årlige renten. Alle forutsetningene får ikke 

nødvendigvis anvendelse på kredittavtaler som er 

tilgjengelige nå, men på grunn av den kontinuerlige 

produktinnovasjonen i denne sektoren må forut-

setningene være fastlagt. Ved beregningen av den 

effektive årlige renten bør identifiseringen av den mest 

vanlige ordningen for utnyttelse av kredittmuligheten 

baseres på rimelige forventninger til den ordningen som 

oftest benyttes av forbrukere for den typen produkt som 

tilbys av den spesifikke kredittgiveren. Når det gjelder 

  

(1) EUT L 296 av 15.11.2011, s. 35. 

eksisterende produkter, bør forventningen baseres på de 

foregående tolv månedene. 

55)  Det er svært viktig at forbrukerens evne og tilbøyelighet 

til å tilbakebetale kreditten blir vurdert og verifisert før 

en kredittavtale inngås. Ved vurderingen av 

kredittverdighet bør det tas hensyn til alle nødvendige 

og relevante faktorer som kan påvirke en forbrukers 

evne til å tilbakebetale kreditten i dens løpetid. Ved 

vurderingen av forbrukerens evne til å betjene og fullt ut 

tilbakebetale kreditten bør det særlig tas hensyn til 

framtidige betalinger eller betalingsøkninger som blir 

nødvendige på grunn av negativ amortisering eller utsatt 

betaling av hovedstol eller renter, og vurderingen bør 

foretas på bakgrunn av andre faste utgifter, gjeld og 

andre økonomiske forpliktelser samt inntekter, 

oppsparte midler og eiendeler. Det bør tas rimelig 

hensyn til framtidige hendelser i den foreslåtte 

kredittavtalens løpetid, for eksempel en redusert inntekt 

når kredittens løpetid strekker seg inn i pensjonsalderen, 

eller eventuelt en økt lånerente eller en negativ endring 

av valutakursen. Den faste eiendommens verdi er viktig 

ved fastsettelsen av hvilket kredittbeløp som kan gis til 

en forbruker i henhold til en sikret kredittavtale, men 

vurderingen av kredittverdighet bør likevel sette søkelys 

på forbrukerens evne til å oppfylle sine forpliktelser i 

henhold til kredittavtalen. Muligheten for at 

eiendommens verdi vil kunne overstige kredittbeløpet 

eller øke i framtiden, bør derfor generelt ikke være et 

tilstrekkelig vilkår for å gi den aktuelle kreditten. 

Dersom en kredittavtales formål er å bygge ut eller 

renovere en eksisterende fast eiendom, bør 

kredittgiveren likevel kunne ta denne muligheten i 

betraktning. Medlemsstatene bør kunne utstede 

ytterligere veiledning om disse eller ytterligere kriterier 

og om metoder for å vurdere en forbrukers kreditt-

verdighet, for eksempel ved å fastsette grenser for 

forholdet lån/verdi eller forholdet lån/inntekt, og de bør 

oppmuntres til å anvende de prinsippene for forsvarlig 

praksis for lån med pant i bolig som er utarbeidet av 

Rådet for finansiell stabilitet. 

56)  Det kan være nødvendig å fastsette særlige 

bestemmelser om de ulike elementene som kan tas i 

betraktning ved vurderingen av kredittverdighet i 

forbindelse med visse typer kredittavtaler. Når det 

gjelder kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom der 

det uttrykkelig er angitt at den faste eiendommen ikke 

skal benyttes som hus, leilighet eller annen bolig av 

forbrukeren eller et av forbrukerens familiemedlemmer 

(avtaler om kjøp med sikte på utleie), bør medlems-

statene kunne fastsette at det skal tas hensyn til framtidig 

leieinntekt når forbrukerens evne til å tilbakebetale 

kreditten vurderes. I medlemsstater der de nasjonale 

bestemmelsene ikke inneholder en slik angivelse, kan 

kredittgiverne beslutte å ta med en forsiktig vurdering av 

framtidig leieinntekt. Vurderingen av kredittverdighet 

bør ikke innebære at ansvaret for forbrukerens 

eventuelle senere manglende oppfyllelse av sine 

forpliktelser i henhold til kredittavtalen, blir overført til 

kredittgiveren.  
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57)  Kredittgiverens beslutning om hvorvidt kreditten skal 

gis, bør være forenlig med resultatet av kreditt-

verdighetsvurderingen. For eksempel bør kredittgiverens 

mulighet til å overføre en del av risikoen til en tredjepart 

ikke føre til at kredittgiveren ser bort fra konklusjonene 

av kredittverdighetsvurderingen og tilbyr en kreditt-

avtale til en forbruker som sannsynligvis ikke vil klare å 

tilbakebetale kreditten. Medlemsstatene bør kunne 

innarbeide dette prinsippet ved å kreve at vedkommende 

myndigheter skal treffe relevante tiltak som del av 

tilsynsvirksomheten og overvåke overholdelsen av 

kredittgivernes framgangsmåter for kredittverdighets-

vurdering. En positiv kredittverdighetsvurdering bør 

imidlertid ikke forplikte kredittgiveren til å tildele 

kreditt. 

58)  I tråd med anbefalingene fra Rådet for finansiell 

stabilitet bør vurderingen av kredittverdighet baseres 

på opplysninger om forbrukerens finansielle og 

økonomiske situasjon, herunder inntekter og utgifter. 

Disse opplysningene kan innhentes fra forskjellige 

kilder, herunder fra forbrukeren, og kredittgiveren bør 

på egnet måte kontrollere opplysningene før kreditten 

gis. I den forbindelse bør forbrukerne framlegge 

opplysninger som gjør det lettere å foreta kreditt-

verdighetsvurderingen, ettersom en unnlatelse av å 

gjøre dette sannsynligvis vil føre til avslag på 

søknaden om kreditt, med mindre opplysningene kan 

innhentes andre steder. Uten at det berører privat 

avtalerett, bør medlemsstatene sikre at kredittgivere 

ikke kan heve en kredittavtale fordi de etter at de har 

undertegnet kredittavtalen, innser at kredittverdighets-

vurderingen ble utført på feil måte på grunn av 

ufullstendige opplysninger på tidspunktet for 

kredittverdighetsvurderingen. Dette bør imidlertid ikke 

berøre medlemsstatenes mulighet til å tillate at 

kredittgivere hever kredittavtalen dersom det kan 

fastslås at forbrukeren med vilje ga unøyaktige eller 

uriktige opplysninger på tidspunktet for 

kredittverdighetsvurderingen eller med hensikt ikke ga 

opplysninger som ville ha ført til en negativ 

kredittverdighetsvurdering, eller dersom det foreligger 

andre gyldige grunner som er forenlige med 

unionsretten. Det vil ikke være hensiktsmessig å ilegge 

forbrukere sanksjoner fordi de ikke har mulighet til å 

framlegge visse opplysninger eller vurderinger, eller 

fordi de beslutter å avbryte søknadsprosessen knyttet 

til en kreditt, men medlemsstatene bør kunne ilegge 

sanksjoner dersom forbrukere bevisst gir ufullstendige 

eller uriktige opplysninger med sikte på å oppnå en 

positiv kredittverdighetsvurdering, særlig når 

fullstendige og riktige opplysninger ville ha ført til en 

negativ kredittverdighetsvurdering, og forbrukeren 

senere ikke kan oppfylle vilkårene i avtalen. 

59)  Informasjonssøk i en kredittdatabase er et nyttig 

verktøy ved vurderingen av kredittverdighet. Noen 

medlemsstater krever at kredittgivere vurderer 

forbrukeres kredittverdighet på grunnlag av et 

informasjonssøk i den relevante databasen. 

Kredittgivere bør kunne søke i kredittdatabasen i 

kredittens løpetid utelukkende for å kunne identifisere 

og vurdere muligheten for mislighold. Slike 

informasjonssøk i kredittdatabasen bør være omfattet 

av egnede beskyttelsestiltak for å sikre at de foretas 

med sikte på tidlig identifisering og styring av 

kredittrisiko i forbrukerens interesse, og ikke med sikte 

på innhenting av opplysninger til markedsmessige 

forhandlinger. I henhold til 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(1) bør kredittgiverne 

på forhånd opplyse forbrukerne om at de vil foreta 

informasjonssøk i en kredittdatabase, og forbrukerne 

bør ha rett til å få tilgang til de opplysningene om dem 

som finnes i en slik database, for ved behov å kunne 

rette, slette eller blokkere personopplysninger om dem 

som behandles i den, dersom de er unøyaktige eller er 

blitt behandlet på ulovlig måte. 

60)  For å hindre vridning av konkurransen mellom 

kredittgivere bør det sikres at alle kredittgivere, 

herunder kredittinstitusjoner eller ikke-kredittinsti-

tusjoner som tilbyr kredittavtaler i forbindelse med fast 

eiendom til boligformål, får tilgang til alle offentlige 

og private kredittdatabaser med forbrukeropplysninger 

på ikke-diskriminerende vilkår. Disse vilkårene bør 

derfor ikke inneholde krav om at kredittgiveren skal 

være etablert som kredittinstitusjon. Vilkårene for 

tilgang, for eksempel kostnadene for å få tilgang til 

databasen eller krav om at opplysninger til databasen 

skal leveres på grunnlag av gjensidighet, bør fortsatt få 

anvendelse. Medlemsstatene bør innenfor sine 

jurisdiksjoner stå fritt til å bestemme om kreditt-

formidlere kan få tilgang til slike databaser. 

61)  Dersom en kredittsøknad blir avvist på grunnlag av data 

innhentet gjennom informasjonssøk i en database eller 

på grunn av manglende data der, bør kredittgiveren 

opplyse forbrukeren om dette og om navnet på den 

aktuelle databasen og gi alle andre opplysninger som 

kreves i henhold til direktiv 95/46/EF, slik at 

forbrukeren kan utøve sin rett til tilgang og, når det er 

berettiget, rette, slette eller blokkere personopplysninger 

om seg selv som behandles der. Dersom en beslutning 

om å avslå en kredittsøknad skyldes en negativ 

kredittverdighetsvurdering, bør kredittgiveren uten 

unødig opphold opplyse forbrukeren om avslaget. 

Medlemsstatene bør stå fritt til å bestemme om de skal 

kreve at kredittgivere gir ytterligere begrunnelser for 

avslaget. Det bør imidlertid ikke kreves at kredittgiveren 

skal gi slik informasjon i tilfeller der dette er forbudt i 

henhold til annen unionsrett, for eksempel bestemmelser 

om hvitvasking av penger eller finansiering av 

terrorisme. Slike opplysninger bør ikke gis dersom dette 

er i strid med offentlig orden eller offentlig sikkerhet, 

som forebygging, etterforskning, avsløring eller rettslig 

forfølging av straffbare forhold.  

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 
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62)  Dette direktiv omhandler bruk av personopplysninger i 

forbindelse med vurderingen av en forbrukers kreditt-

verdighet. For å sikre vern av personopplysninger bør 

direktiv 95/46/EF få anvendelse på behandlingen av 

opplysninger i forbindelse med slike vurderinger. 

63)  Å gi råd i form av en individuell anbefaling utgjør en 

separat virksomhet som kan, men ikke må, kombineres 

med andre aspekter ved tildeling eller formidling av 

kreditt. For at forbrukerne skal kunne forstå arten av de 

tjenestene som ytes, bør de derfor gjøres oppmerksom 

på om det ytes eller kan ytes rådgivningstjenester, når de 

ikke ytes, og hva som utgjør rådgivningstjenester. På 

grunn av den betydningen forbrukerne tillegger bruken 

av begrepene «rådgivning» og «rådgivere», er det 

hensiktsmessig at medlemsstatene bør kunne forby bruk 

av disse begrepene eller lignende begreper når rådgiv-

ningstjenester ytes til forbrukere. Det er hensiktsmessig 

å sikre at medlemsstatene treffer beskyttelsestiltak når 

rådgivningen beskrives som uavhengig, for å sikre at det 

vurderte produktutvalget og godtgjøringsordningene 

innfrir forbrukernes forventninger til slik rådgivning. 

64)  Personer som yter rådgivningstjenester, bør overholde 

visse standarder for å sikre at forbrukeren tilbys 

produkter som er tilpasset vedkommendes behov og 

situasjon. Rådgivningstjenester bør baseres på en 

rettferdig og tilstrekkelig omfattende analyse av de 

produktene som tilbys, dersom kredittgivere og 

tilknyttede kredittformidlere yter rådgivningstjenestene, 

eller av produkter som er tilgjengelige på markedet, 

dersom rådgivningstjenestene ytes av kredittformidlere 

som ikke er tilknyttede. Personer som yter rådgivnings-

tjenester, bør kunne spesialisere seg på visse nisje-

produkter, for eksempel mellomfinansiering, forutsatt at 

de vurderer en rekke produkter innenfor den aktuelle 

nisjen, og at forbrukeren gjøres oppmerksom på at de er 

spesialisert på disse nisjeproduktene. Kredittgivere og 

kredittformidlere bør under alle omstendigheter opplyse 

forbrukeren hvorvidt de gir råd om bare sitt eget 

produktutvalg eller om et bredt utvalg fra hele markedet, 

for å sikre at forbrukeren forstår grunnlaget for en 

anbefaling. 

65)  Rådgivningstjenester bør baseres på en korrekt 

forståelse av forbrukerens økonomiske situasjon, 

preferanser og mål på grunnlag av nødvendige 

ajourførte opplysninger og rimelige antakelser om 

risikoer som kan påvirke forbrukerens situasjon i 

kredittavtalens løpetid. Medlemsstatene bør kunne 

presisere hvordan et bestemt produkt skal vurderes i 

forbindelse med yting av rådgivningstjenester. 

66)  Forbrukernes evne til å tilbakebetale kreditten før 

kredittavtalen utløper, kan spille en viktig rolle for å 

fremme konkurransen på det indre marked og fri 

bevegelighet for unionsborgere samt bidra til å skape 

den fleksibiliteten i kredittavtalens løpetid som er 

nødvendig for å fremme finansiell stabilitet i tråd med 

anbefalingene fra Rådet for finansiell stabilitet. Det 

foreligger imidlertid vesentlige forskjeller mellom de 

nasjonale prinsippene og vilkårene som gjelder med 

hensyn til forbrukernes evne til å tilbakebetale kreditt, 

og gjeldende vilkår for slik førtidig tilbakebetaling. 

Samtidig som det anerkjennes at det finnes et 

mangfold av finansieringsordninger for pantelån og et 

bredt utvalg av produkter, er det vesentlig at det 

foreligger visse standarder for førtidig tilbakebetaling 

av kreditt på unionsplan for å sikre at forbrukere har 

mulighet til å innfri sine forpliktelser før datoen som er 

fastsatt i kredittavtalen, og mulighet til å sammenligne 

tilbud med sikte på å finne de produktene som er best 

tilpasset deres behov. Medlemsstatene bør derfor, ved 

lov eller på andre måter, for eksempel gjennom 

avtalevilkår, sikre at forbrukerne har rett til å foreta 

førtidig tilbakebetaling. Medlemsstatene bør imidlertid 

kunne fastsette vilkårene for utøvelse av en slik rett. 

Disse vilkårene kan omfatte tidsbegrensninger på 

utøvelsen av retten, forskjellig behandling avhengig av 

typen lånerente eller restriksjoner med hensyn til de 

omstendighetene retten utøves under. Dersom førtidig 

tilbakebetaling foretas i en periode med fast lånerente, 

kan utøvelsen av retten gjøres betinget av at det 

foreligger en rettmessig interesse hos forbrukeren som 

fastsatt av medlemsstaten. En slik rettmessig interesse 

kan for eksempel foreligge ved skilsmisse eller 

arbeidsløshet. De vilkårene som medlemsstatene 

fastsetter, kan omfatte at kredittgiveren har rett til 

rettferdig og objektivt begrunnet godtgjøring av 

mulige kostnader som er direkte knyttet til den 

førtidige tilbakebetalingen av kreditten. I tilfeller der 

medlemsstatene fastsetter at kredittgiveren har rett til 

godtgjøring, bør dette være en rettferdig og objektivt 

begrunnet godtgjøring for mulige kostnader som er 

direkte knyttet til den førtidige tilbakebetalingen av 

kreditten, i samsvar med nasjonale regler for 

godtgjøring. Godtgjøringen bør ikke overstige 

kredittgiverens økonomiske tap. 

67)  Det er viktig å sikre tilstrekkelig gjennomsiktighet for 

å gjøre det klart for forbrukerne hvilken type 

forpliktelser som inngås med sikte på å bevare den 

finansielle stabiliteten, og på hvilke områder det er 

rom for fleksibilitet i kredittavtalens løpetid. 

Forbrukerne bør få opplysninger om lånerenten både i 

avtaleperioden og i fasen før avtalen inngås. 

Medlemsstatene bør kunne beholde eller innføre 

restriksjoner eller forbud med hensyn til kredittgivers 

ensidige endringer av lånerenten. Medlemsstatene bør 

kunne fastsette at forbrukeren har rett til å motta en 

ajourført nedbetalingstabell dersom lånerenten endres. 

68)  Kredittformidlere spiller en sentral rolle når det gjelder 

distribusjonen av kredittavtaler i forbindelse med fast 

eiendom til boligformål i Unionen, men det er fortsatt 

vesentlige forskjeller mellom nasjonale bestemmelser 

om god forretningsskikk for og tilsyn med 

kredittformidlere, noe som skaper hindringer for å 

starte og utøve virksomhet som kredittformidler på det 
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indre marked. Kredittformidlernes manglende mulighet 

til fritt å utøve virksomhet i hele Unionen hindrer et 

velfungerende indre marked for kredittavtaler i 

forbindelse med fast eiendom til boligformål. Samtidig 

som det anerkjennes at mange ulike typer aktører deltar i 

kredittformidling, er det vesentlig at det foreligger visse 

standarder på unionsplan for å sikre en høy grad av 

profesjonalitet og tjenestekvalitet. 

69)  Før kredittformidlere kan utføre sine oppgaver, bør de 

være gjenstand for en godkjenningsprosess gjennomført 

av vedkommende myndighet i hjemstaten og være 

underlagt løpende tilsyn for å sikre at de oppfyller 

strenge faglige krav, i det minste når det gjelder 

kompetanse, god vandel og yrkesansvarsforsikring. 

Disse kravene bør i det minste få anvendelse på 

institusjonsnivå. Medlemsstatene kan imidlertid 

presisere om disse kravene om godkjenning får 

anvendelse på den enkelte ansatte hos kreditt-

formidleren. Hjemstaten kan fastsette ytterligere krav, 

for eksempel om at kredittformidlerens aksjeeiere skal 

ha god vandel, eller om at en tilknyttet kredittformidler 

bare kan være knyttet til én kredittgiver, dersom disse 

kravene er forholdsmessige og forenlige med annen 

unionsrett. Relevante opplysninger om godkjente 

kredittformidlere bør innføres i et offentlig register. 

Tilknyttede kredittformidlere som utelukkende 

samarbeider med én kredittgiver på dennes hele og fulle 

ansvar, bør ha mulighet til å bli godkjent av 

vedkommende myndighet under overoppsyn av den 

kredittgiveren som de opptrer på vegne av. Medlems-

statene bør ha rett til å beholde eller innføre restriksjoner 

knyttet til visse kredittformidleres juridiske form, med 

hensyn til om de kan opptre utelukkende som fysiske 

eller juridiske personer. Medlemsstatene bør stå fritt til å 

beslutte om alle kredittformidlere skal innføres i ett 

register eller om det kreves ulike registre, avhengig av 

om kredittformidleren er tilknyttet eller opptrer som 

uavhengig kredittformidler. Videre bør medlemsstatene 

stå fritt til å beholde eller innføre restriksjoner på den 

muligheten som kredittformidlere som er knyttet til én 

eller flere kredittgivere, har til å kreve gebyrer fra 

forbrukerne. 

70)  I noen medlemsstater kan kredittformidlere beslutte å 

benytte tjenestene til utpekte representanter som utøver 

virksomhet på deres vegne. Medlemsstatene bør ha 

mulighet til å anvende den særlige ordningen som er 

fastsatt i dette direktiv, på utpekte representanter. 

Medlemsstatene bør imidlertid stå fritt til ikke å 

innføre en slik ordning eller til å la andre enheter fylle 

en funksjon som kan sammenlignes med de utpekte 

representantenes, forutsatt at disse enhetene omfattes 

av samme ordning som kredittformidlere. Reglene for 

utpekte representanter i dette direktiv pålegger ikke 

medlemsstatene å la utpekte representanter utøve 

virksomhet i deres jurisdiksjon, med mindre slike 

utpekte representanter anses som kredittformidlere i 

henhold til dette direktiv. 

71)  For å sikre at vedkommende myndigheter fører et 

effektivt tilsyn med kredittformidlere, bør en kreditt-

formidler som er en juridisk person, godkjennes i den 

medlemsstaten der den har sitt forretningskontor. En 

kredittformidler som ikke er en juridisk person, bør 

godkjennes i den medlemsstaten der den har sitt 

hovedkontor. I tillegg bør medlemsstatene kreve at en 

kredittformidler alltid har sitt hovedkontor i sin 

hjemstat, og at den faktisk utøver virksomhet der. 

72)  Godkjente kredittformidlere bør ha rett til å utøve 

virksomhet i andre medlemsstater i samsvar med 

prinsippene om etableringsadgang og adgang til å yte 

tjenester, forutsatt at en hensiktsmessig framgangsmåte 

for underretning mellom vedkommende myndigheter er 

fulgt. Også i tilfeller der medlemsstatene beslutter at alle 

ansatte hos kredittformidleren skal godkjennes, bør 

underretningen om den planlagte tjenesteytingen gis på 

grunnlag av kredittformidleren snarere enn den enkelte 

ansatte. I dette direktiv fastsettes en ramme for alle 

godkjente kredittformidlere, herunder kredittformidlere 

som er knyttet til bare én kredittgiver, og deres utøvelse 

av virksomhet i hele Unionen, men det fastsettes ikke en 

slik ramme for utpekte representanter. I slike tilfeller vil 

utpekte representanter som ønsker å utøve virksomhet i 

en annen medlemsstat, måtte oppfylle de kravene til 

godkjenning av kredittformidlere som er fastsatt i dette 

direktiv. 

73)  I noen medlemsstater kan kredittformidlere utøve sin 

virksomhet i forbindelse med kredittavtaler som tilbys 

av kredittinstitusjoner og ikke-kredittinstitusjoner. I 

prinsippet bør det tillates at godkjente kredittformidlere 

utøver virksomhet i hele Unionen. Godkjenningen fra 

vedkommende myndigheter i hjemstaten bør imidlertid 

ikke gi kredittformidlere rett til å yte tjenester i 

forbindelse med kredittavtaler som ikke-kreditt-

institusjoner tilbyr en forbruker i en medlemsstat der 

slike ikke-kredittinstitusjoner ikke får utøve virksomhet. 

74)  Medlemsstatene bør kunne fastsette at personer som 

utøver kredittformidlingsvirksomhet bare leilighetsvis i 

forbindelse med sin yrkesvirksomhet, for eksempel 

advokater eller notarer, ikke skal være gjenstand for 

godkjenningsprosedyren fastsatt i dette direktiv, 

forutsatt at denne yrkesvirksomheten er regulert og de 

relevante reglene ikke forbyr leilighetsvis utøvelse av 

kredittformidlingsvirksomhet. Et slikt unntak fra 

godkjenningsprosedyren som er fastsatt i dette direktiv, 

bør imidlertid innebære at slike personer ikke kan dra 

nytte av ordningen med pass som er fastsatt i dette 

direktiv. Personer som i forbindelse med sin yrkes-

virksomhet bare leilighetsvis introduserer en forbruker 

for eller henviser en forbruker til en kredittgiver eller 

kredittformidler, for eksempel ved å informere 

forbrukeren om en bestemt kredittgiver eller kreditt-

formidler eller om en type produkt fra denne kreditt-

giveren eller kredittformidleren, men som ikke 

reklamerer ytterligere for eller deltar i presentasjonen 
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av, tilbudet om, det forberedende arbeidet før eller 

inngåelsen av kredittavtalen, bør ikke anses som 

kredittformidlere for dette direktivs formål. Låntakere 

som bare overfører en kredittavtale til en forbruker 

gjennom en prosess med inntreden i rettigheter uten å 

utøve annen kredittformidlingsvirksomhet, bør heller 

ikke anses som kredittformidlere for dette direktivs 

formål. 

75)  For å sikre like konkurransevilkår for kredittgivere og 

fremme finansiell stabilitet, og i påvente av ytterligere 

harmonisering, bør medlemsstatene sikre at det er truffet 

hensiktsmessige tiltak i forbindelse med godkjenning av 

og tilsyn med ikke-kredittinstitusjoner når disse tilbyr 

kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til 

boligformål. I samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet bør dette direktiv ikke fastsette nærmere 

vilkår for godkjenning av eller tilsyn med kredittgivere 

som tilbyr slike kredittavtaler og ikke er kreditt-

institusjoner som definert i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om 

tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapir-

foretak(1). For tiden er det bare et begrenset antall slike 

institusjoner som utøver virksomhet i Unionen, deres 

markedsandel er begrenset, og de er aktive i bare noen 

få medlemsstater, særlig etter finanskrisen. Dette 

direktiv bør derfor heller ikke kreve at det innføres et 

pass for slike institusjoner. 

76)  Medlemsstatene bør fastsette regler for de sanksjonene 

som får anvendelse ved overtredelse av de nasjonale 

bestemmelsene som vedtas i henhold til dette direktiv, 

og sørge for at de gjennomføres. Selv om valget av 

sanksjoner vil være opp til medlemsstatene, bør de 

sanksjonene som fastsettes, være virkningsfulle, stå i 

forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

77)  Forbrukerne bør ha adgang til prosedyrer for utenrettslig 

klagebehandling og tvisteløsning med sikte på å løse 

tvister som følger av de rettighetene og forpliktelsene 

som er fastsatt i dette direktiv, både mellom kreditt-

givere og forbrukere og mellom kredittformidlere og 

forbrukere. Medlemsstatene bør sikre at deltakelsen i 

slike prosedyrer for alternativ tvisteløsning ikke er 

frivillig for kredittgivere og kredittformidlere. For å 

sikre velfungerende prosedyrer for alternativ tvisteløs-

ning ved virksomhet over landegrensene bør medlems-

statene kreve og oppmuntre til samarbeid mellom 

organer med ansvar for utenrettslig klagebehandling og 

tvisteløsning. I den forbindelse bør medlemsstatenes 

organer for utenrettslig klagebehandling og tvisteløsning 

oppmuntres til å delta i FIN-NET, et nettverk for 

tvisteløsning i finanssaker, som består av nasjonale 

utenrettslige organer med ansvar for å håndtere tvister 

mellom forbrukere og ytere av finansielle tjenester. 

  

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

78)  For å sikre ensartet harmonisering og ta hensyn til 

utviklingen i markedene for kredittavtaler eller 

utviklingen av kredittprodukter eller i de økonomiske 

forholdene og for ytterligere å spesifisere visse krav i 

dette direktiv bør myndigheten til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til 

Kommisjonen med hensyn til å endre standard-

formuleringer eller veiledningen for utfylling av ESIS 

og endre merknadene eller ajourføre forutsetningene 

som er benyttet for å beregne den effektive årlige renten. 

Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensikts-

messige 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 egnet måte. 

79)  For å gjøre det lettere for kredittformidlere å yte sine 

tjenester over landegrensene og med sikte på samarbeid, 

utveksling av opplysninger og løsning av tvister mellom 

vedkommende myndigheter bør vedkommende 

myndigheter som har ansvar for godkjenning av 

kredittformidlere, være de myndighetene som opptrer i 

regi av Den europeiske tilsynsmyndighet (Den euro-

peiske banktilsynsmyndighet) (EBA), i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av 

en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske 

banktilsynsmyndighet)(2), eller andre nasjonale 

myndigheter, forutsatt at de samarbeider med 

myndighetene som opptrer i regi av EBA for å utføre 

sine oppgaver i henhold til dette direktiv. 

80)  Medlemsstatene bør utpeke vedkommende myndigheter 

som skal sikre at dette direktiv håndheves, og sørge for 

at de får undersøkelses- og håndhevingsmyndighet og 

tilstrekkelige midler til å kunne utføre sine oppgaver. 

Vedkommende myndigheter bør, når det gjelder visse 

aspekter ved dette direktiv, kunne henvise saken til en 

domstol som har kompetanse til å treffe en rettslig 

avgjørelse, herunder eventuelt ved overprøving. Dette 

kan gjøre det mulig for medlemsstatene å overlate 

håndhevingen av disse bestemmelsene til ovennevnte 

organer og domstoler, særlig dersom bestemmelsene i 

dette direktiv er innarbeidet i sivilretten. Medlems-

statene bør kunne utpeke ulike vedkommende 

myndigheter til å håndheve de omfattende forpliktelsene 

som er fastsatt i dette direktiv. For eksempel kan 

medlemsstatene i forbindelse med noen bestemmelser 

utpeke vedkommende myndigheter som har ansvar for 

håndheving av forbrukervern, mens de i forbindelse  

med andre bestemmelser kan beslutte å utpeke 

tilsynsmyndigheter. Muligheten til å utpeke ulike 

vedkommende myndigheter bør ikke berøre 

forpliktelsen til løpende tilsyn og samarbeid mellom 

vedkommende myndigheter som fastsatt i dette direktiv.  

  

(2) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 
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81)  Det er nødvendig å kontrollere at dette direktiv fungerer 

effektivt, og at det gjøres framskritt når det gjelder 

opprettelsen av et indre marked med et høyt nivå av 

forbrukervern knyttet til kredittavtaler i forbindelse med 

fast eiendom til boligformål. En slik kontroll bør blant 

annet omfatte en vurdering av overholdelsen og 

virkningen av dette direktiv, en vurdering av om dette 

direktivs virkeområde fortsatt er hensiktsmessig, en 

analyse av tildelingen av kredittavtaler fra ikke-kreditt-

institusjoner, en vurdering av behovet for ytterligere 

tiltak, herunder et pass for ikke-kredittinstitusjoner, og 

en undersøkelse av behovet for å innføre ytterligere 

rettigheter og forpliktelser i fasen etter at kredittavtalen 

er inngått. 

82)  Tiltak som treffes av medlemsstatene alene, vil kunne 

føre til ulike regelverk, noe som kan undergrave eller 

skape nye hindringer for det indre markeds virkemåte. 

Ettersom målet for dette direktiv, som er å skape et 

effektivt og konkurransedyktig indre marked for 

kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til 

boligformål og samtidig sikre et høyt nivå av 

forbrukervern, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets 

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 dette direktiv ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

83)  Medlemsstatene kan beslutte at visse aspekter som 

omfattes av dette direktiv, skal innarbeides i nasjonal 

rett gjennom tilsynsbestemmelser, for eksempel vurde-

ringen av forbrukerens kredittverdighet, og at andre skal 

innarbeides gjennom sivil- eller strafferettslige 

bestemmelser, for eksempel forpliktelsene som gjelder 

for ansvarlige låntakere. 

84)  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 innarbeidings-

tiltakene 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. 

85)  EUs datatilsyn avga 25. juli 2011 en uttalelse(2) basert 

på artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om 

personvern i forbindelse med behandling av 

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

(2) EUT C 377 av 23.12.2011, s. 5. 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og 

organer og om fri utveksling av slike opplysninger(3). 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG 

VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

Artikkel 1 

Formål 

I dette direktiv fastsettes en felles ramme for visse aspekter 

ved medlemsstatenes lover og forskrifter om kredittavtaler for 

forbrukere som er sikret med pant eller på annen måte i 

forbindelse med fast eiendom til boligformål, herunder en 

forpliktelse til å foreta en kredittverdighetsvurdering før en 

kreditt gis, som et grunnlag for å utvikle effektive 

kredittgivingsstandarder i forbindelse med fast eiendom til 

boligformål i medlemsstatene, og for visse tilsynskrav, 

herunder for etableringen av og tilsynet med kredittformidlere, 

utpekte representanter og ikke-kredittinstitusjoner. 

Artikkel 2 

Harmoniseringsnivå 

1.  Dette direktiv skal ikke være til hinder for at medlems-

statene kan beholde eller innføre strengere bestemmelser for å 

beskytte forbrukerne, forutsatt at disse bestemmelsene er i 

samsvar med deres forpliktelser i henhold til unionsretten. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 skal medlemsstatene i sin nasjonale 

rett ikke beholde eller innføre bestemmelser som avviker fra 

bestemmelsene i artikkel 14 nr. 2 og vedlegg II del A når det 

gjelder standardopplysninger før avtaleinngåelse gjennom et 

standardisert europeisk opplysningsskjema (ESIS), og artikkel 

17 nr. 1–5, 7 og 8 og vedlegg I når det gjelder en felles og 

ensartet unionsstandard for beregning av den effektive årlige 

renten (EÅR). 

Artikkel 3 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på 

a)  kredittavtaler som er sikret enten med pant eller med annen 

tilsvarende sikkerhet som er i vanlig bruk i en medlemsstat i 

forbindelse med fast eiendom til boligformål, eller som er 

sikret med en rettighet knyttet til fast eiendom til 

boligformål, og 

b)  kredittavtaler hvis formål er å erverve eller beholde 

eiendomsrettigheter til grunn eller til en eksisterende eller 

prosjektert bygning.  

  

(3) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 
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2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a)  kredittavtaler med kapitalfrigjøring der kredittgiveren 

i)  bidrar med et engangsbeløp, periodiske utbetalinger 

eller andre former for kredittutbetaling som motytelse 

for et beløp fra det framtidige salget av en fast 

eiendom til boligformål eller en rettighet knyttet til 

fast eiendom til boligformål, og 

ii)  ikke krever at kreditten tilbakebetales før én eller flere 

nærmere angitte hendelser inntreffer i forbrukerens 

liv, som definert av medlemsstatene, med mindre 

forbrukeren misligholder sine avtaleforpliktelser, noe 

som gir kredittgiveren rett til å heve kredittavtalen, 

b)  kredittavtaler der en arbeidsgiver gir kreditt til sine ansatte 

som en sekundær virksomhet, rentefritt eller til en effektiv 

årlig rente som er lavere enn den som gjelder i markedet, 

og som generelt ikke tilbys offentligheten, 

c)  kredittavtaler der kreditten gis rentefritt og uten andre 

omkostninger enn dem som dekker kostnader som er 

direkte knyttet til sikring av kreditten, 

d)  kredittavtaler i form av en kontokredittordning der 

kreditten skal tilbakebetales innen én måned, 

e)  kredittavtaler som er et resultat av et forlik ved en domstol 

eller en annen lovfestet myndighet, 

f)  kredittavtaler som gjelder en vederlagsfri betalingsutsettelse 

for en eksisterende gjeld, og som ikke omfattes av nr. 1 

bokstav a). 

3.  Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende 

a)  artikkel 11 og 14 og vedlegg II på kredittavtaler for 

forbrukere som er sikret med pant eller annen tilsvarende 

sikkerhet som er i vanlig bruk i en medlemsstat i 

forbindelse med fast eiendom til boligformål, eller som er 

sikret med en rettighet knyttet til fast eiendom til 

boligformål, og hvis formål ikke er å erverve eller beholde 

retten til fast eiendom til boligformål, forutsatt at medlems-

statene anvender artikkel 4 og 5 i og vedlegg II og III til 

direktiv 2008/48/EF på slike kredittavtaler, 

b)  dette direktiv på kredittavtaler som gjelder en fast eiendom, 

dersom avtalen fastsetter at den faste eiendommen ikke på 

noe tidspunkt kan benyttes som hus, leilighet eller annen 

bolig av forbrukeren eller et av forbrukerens familie-

medlemmer, og skal benyttes som hus, leilighet eller annen 

bolig på grunnlag av en leieavtale, 

c)  dette direktiv på kredittavtaler som gjelder kreditt gitt til 

en begrenset målgruppe i henhold til en lovbestemmelse 

med allmennyttig formål og rentefritt eller til en lavere 

lånerente enn den som gjelder i markedet, eller på andre 

vilkår som er gunstigere for forbrukeren enn de vilkårene 

som gjelder i markedet, og til en lånerente som ikke er 

høyere enn de satsene som gjelder i markedet, 

d)  dette direktiv på mellomfinansiering, 

e)  dette direktiv på kredittavtaler der kredittgiveren er en 

organisasjon som omfattes av artikkel 2 nr. 5 i direktiv 

2008/48/EF. 

4.  Medlemsstater som benytter seg av muligheten nevnt i 

nr. 3 bokstav b), skal sikre at det anvendes en hensiktsmessig 

ramme på nasjonalt plan for denne typen kreditt. 

5.  Medlemsstater som benytter seg av muligheten nevnt i 

nr. 3 bokstav c) eller e), skal sikre at det anvendes egnede 

alternative ordninger for å sikre at forbrukerne i rett tid får 

opplysninger om hovedtrekk, risikoer og kostnader ved slike 

kredittavtaler i fasen før avtalen inngås, og at reklame for slike 

kredittavtaler er rettvisende, klare og ikke villedende. 

Artikkel 4 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1) «forbruker» en forbruker som definert i artikkel 3 

bokstav a) i direktiv 2008/48/EF, 

2) «kredittgiver» en fysisk eller juridisk person som gir 

eller lover å gi kreditt som omfattes av artikkel 3, som 

del av sin forretnings- eller yrkesvirksomhet, 

3) «kredittavtale» en avtale der en kredittgiver gir eller 

lover å gi en forbruker kreditt som omfattes av artikkel 

3, i form av en betalingsutsettelse, et lån eller en annen 

tilsvarende form for finansiell ytelse, 

4) «tilleggstjeneste» en tjeneste som forbrukeren tilbys i 

forbindelse med kredittavtalen,  
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5) «kredittformidler» en fysisk eller juridisk person som 

ikke opptrer som kredittgiver eller notar og ikke bare 

direkte eller indirekte introduserer en forbruker for en 

kredittgiver eller kredittformidler, og som innenfor 

rammen av sin forretnings- eller yrkesvirksomhet mot 

godtgjøring, som kan ha form av penger eller en annen 

avtalt form for økonomisk fordel, 

a)  presenterer eller tilbyr kredittavtaler til forbrukere, 

b)  bistår forbrukere ved å utføre forberedende arbeid 

eller andre administrative oppgaver før avtale-

inngåelse i forbindelse med andre kredittavtaler enn 

dem som er omhandlet i bokstav a), eller 

c)  inngår kredittavtaler med forbrukere på vegne av 

kredittgiveren, 

6) «gruppe» en gruppe av kredittgivere som skal omfattes av 

et konsolidert regnskap som definert i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregn-

skaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for 

visse typer foretak(1), 

7) «tilknyttet kredittformidler» en kredittformidler som 

opptrer på vegne av følgende og på deres hele og fulle 

ansvar: 

a)  bare én kredittgiver, 

b)  bare én gruppe, eller 

c)  flere kredittgivere eller grupper som ikke utgjør et 

flertall på markedet, 

8) «utpekt representant» en fysisk eller juridisk person som 

utøver virksomhet som nevnt i nr. 5, og som handler på 

vegne av bare én kredittformidler og på dennes hele og 

fulle ansvar, 

9) «kredittinstitusjon» en kredittinstitusjon som definert i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

10) «ikke-kredittinstitusjon» enhver kredittgiver som ikke er 

en kredittinstitusjon, 

11) «personale» 

a)  enhver fysisk person som arbeider for kredittgiveren, 

eller en kredittformidler som deltar direkte i 

virksomhet omfattet av dette direktiv eller har kontakt 

med forbrukere i forbindelse med virksomhet omfattet 

av dette direktiv, 

  

(1) EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19. 

b)  enhver fysisk person som arbeider for en utpekt 

representant som har kontakt med forbrukere i 

forbindelse med virksomhet omfattet av dette 

direktiv, 

c)  enhver fysisk person som direkte leder eller fører 

tilsyn med de fysiske personene nevnt i bokstav a) 

og b), 

12) «samlet kredittbeløp» det samlede kredittbeløpet som 

definert i artikkel 3 bokstav l) i direktiv 2008/48/EF, 

13) «forbrukerens samlede kredittkostnader» forbrukerens 

samlede kredittkostnader som definert i artikkel 3 

bokstav g) i direktiv 2008/48/EF, herunder kostnaden for 

verdsetting av eiendommen dersom en slik verdsetting er 

nødvendig for å oppnå kreditten, men ikke medregnet 

registreringsavgifter for overføringen av eierskapet til 

den faste eiendommen. De omfatter ikke kostnader som 

forbrukeren skal betale ved manglende oppfyllelse av 

forpliktelsene som inngår i kredittavtalen, 

14) «samlet beløp som forbrukeren skal betale» det samlede 

beløpet som forbrukeren skal betale i henhold til 

definisjonen i artikkel 3 bokstav h) i direktiv 

2008/48/EF, 

15) «effektiv årlig rente» (EÅR) forbrukerens samlede 

kredittkostnader uttrykt som en årlig prosentdel av det 

samlede kredittbeløpet, herunder eventuelt kostnadene 

omhandlet i artikkel 17 nr. 2, som på årsbasis tilsvarer 

nåverdien av alle nåværende eller framtidige forpliktelser 

(utnyttelse av kredittmuligheten, tilbakebetalinger og 

omkostninger) som er avtalt mellom kredittgiveren og 

forbrukeren, 

16) «lånerente» lånerenten som definert i artikkel 3 bokstav 

j) i direktiv 2008/48/EF, 

17) «kredittverdighetsvurdering» vurderingen av sannsyn-

ligheten for at gjeldsforpliktelsen som følger av kreditt-

avtalen, vil bli oppfylt, 

18) «varig medium» et varig medium som definert i artikkel 

3 bokstav m) i direktiv 2008/48/EF, 

19) «hjemstat» 

a)  dersom kredittgiveren eller kredittformidleren er en 

fysisk person, den medlemsstaten der vedkommende 

har sitt hovedkontor,  
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b)  dersom kredittgiveren eller kredittformidleren er en 

juridisk person, den medlemsstaten der formidleren 

har sitt forretningskontor eller, dersom den i henhold 

til nasjonal rett ikke har noe forretningskontor, den 

medlemsstaten der den har sitt hovedkontor, 

20) «vertsstat» en annen medlemsstat enn hjemstaten, der 

kredittgiveren eller kredittformidleren har en filial eller 

yter tjenester, 

21) «rådgivningstjenester» personlige anbefalinger til en 

forbruker som gjelder én eller flere transaksjoner i 

forbindelse med kredittavtaler, og som utgjør en 

virksomhet som er uavhengig av kredittgivingen og av 

kredittformidlingsvirksomheten omhandlet i nr. 5, 

22) «vedkommende myndighet» en vedkommende 

myndighet som er utpekt av en medlemsstat i samsvar 

med artikkel 5, 

23) «mellomfinansiering» en kredittavtale som ikke har fast 

løpetid, eller der kreditten skal tilbakebetales innen tolv 

måneder, og som forbrukeren benytter som en 

midlertidig finansieringsløsning i forbindelse med 

overgangen til en annen finansiell ordning for den faste 

eiendommen, 

24) «betinget forpliktelse eller garanti» en kredittavtale som 

tjener som garanti for en annen separat, men tilknyttet 

transaksjon, og der kapitalen som er sikret gjennom fast 

eiendom, bare utnyttes dersom det inntreffer én eller 

flere hendelser som er angitt i avtalen, 

25) «kredittavtale basert på verdiandel» en kredittavtale der 

kapitalen som skal tilbakebetales, er basert på en 

avtalefestet prosentdel av den faste eiendommens verdi 

på tidspunktet for tilbakebetalingen(e) av kapitalen, 

26) «koplingssalg» tilbud om eller salg av en kredittavtale i 

en pakke sammen med andre separate finansielle 

produkter eller tjenester, men der kredittavtalen ikke 

gjøres tilgjengelig for forbrukeren separat, 

27) «salg av produktpakker» tilbud om eller salg av en 

kredittavtale i en pakke sammen med andre separate 

finansielle produkter eller tjenester, og der kredittavtalen 

også gjøres tilgjengelig for forbrukeren separat, men 

ikke nødvendigvis på samme vilkår som når den tilbys 

sammen med tilleggstjenestene, 

28) «lån i utenlandsk valuta» en kredittavtale der kreditten 

a)  er angitt i en annen valuta enn den som gjelder for 

forbrukerens inntekt eller for forbrukerens eiendeler 

som kreditten skal tilbakebetales fra, eller 

b)  er angitt i en annen valuta enn valutaen i den 

medlemsstaten der forbrukeren er bosatt. 

Artikkel 5 

Vedkommende myndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke de nasjonale vedkommende 

myndighetene som skal sikre at dette direktiv anvendes og 

håndheves, og skal sørge for at de får undersøkelses- og 

håndhevingsmyndighet og tilstrekkelige midler til å kunne 

utføre sine oppgaver på en effektiv og formålstjenlig måte. 

Myndighetene nevnt i første ledd skal være enten offentlige 

myndigheter eller organer som er anerkjent i nasjonal rett eller 

av en offentlig myndighet som gjennom nasjonal rett 

uttrykkelig er gitt myndighet til dette. De skal ikke være 

kredittgivere, kredittformidlere eller utpekte representanter. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter, 

alle personer som arbeider eller har arbeidet for vedkommende 

myndigheter, samt revisorer eller eksperter som opptrer på 

vegne av vedkommende myndigheter, er underlagt 

taushetsplikt. Ingen fortrolige opplysninger som de får i embets 

medfør, kan gis videre til noen annen person eller myndighet, 

unntatt i en summarisk eller sammenfattet form, uten at det 

berører tilfeller som omfattes av strafferetten eller av dette 

direktiv. Dette skal imidlertid ikke hindre vedkommende 

myndigheter i å utveksle eller overføre fortrolige opplysninger i 

samsvar med nasjonal rett og unionsretten. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at myndighetene som er utpekt 

som ansvarlige for å sikre anvendelsen og håndhevingen av 

artikkel 9, 29, 32, 33, 34 og 35 i dette direktiv, er ett eller begge 

av følgende: 

a)  Vedkommende myndigheter som definert i artikkel 4 nr. 2 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

b)  Andre myndigheter enn vedkommende myndigheter nevnt 

i bokstav a), forutsatt at nasjonale lover og forskrifter 

krever at disse myndighetene om nødvendig samarbeider 

med vedkommende myndigheter nevnt i bokstav a) for å 

kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv, 

herunder med sikte på å samarbeide med Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) 

(EBA) i henhold til kravene i dette direktiv. 

4.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og EBA 

om utpekingen av vedkommende myndigheter og eventuelle 

endringer når det gjelder disse, med opplysninger om en 

eventuell fordeling av de respektive oppgavene mellom ulike 

vedkommende myndigheter. Den første underretningen skal 

foretas så snart som mulig og senest 21. mars 2016.  
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5.  Vedkommende myndigheter skal utøve sin myndighet 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 avgjørelsen, eventuelt ved 

overprøving dersom begjæringen om å treffe nødvendig 

avgjørelse ikke tas til følge, unntatt i forbindelse med 

artikkel 9, 29, 32, 33, 34 og 35. 

6.  Dersom det på en medlemsstats territorium er mer enn én 

vedkommende myndighet, skal medlemsstaten påse at deres 

respektive oppgaver er klart definert, og at disse myndighetene 

samarbeider tett, slik at de kan utføre sine respektive oppgaver 

på en effektiv måte. 

7.  Kommisjonen skal minst én gang i året offentliggjøre i 

Den europeiske unions tidende en liste over vedkommende 

myndigheter og fortløpende ajourføre listen på sin hjemmeside. 

KAPITTEL 2 

FORMIDLING AV FINANSIELL KUNNSKAP 

Artikkel 6 

Formidling av finansiell kunnskap til forbrukerne 

1.  Medlemsstatene skal fremme tiltak som støtter 

forbrukeropplæring i forbindelse med ansvarlig opptak av lån 

og gjeldsforvaltning, særlig i forbindelse med pantelånsavtaler. 

Klare og generelle opplysninger om kredittgivingen er 

nødvendig for å veilede forbrukerne, særlig slike som tar opp 

pantelån for første gang. Det er også nødvendig å gi 

opplysninger om den veiledningen som forbrukerorganisasjoner 

og nasjonale myndigheter kan gi forbrukerne. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre en vurdering av den 

finansielle kunnskapen som er tilgjengelig for forbrukerne i 

medlemsstatene, og skal gi eksempler på beste praksis som 

kan utvikles ytterligere for å øke forbrukernes bevissthet om 

økonomiske forhold. 

KAPITTEL 3 

VILKÅR FOR KREDITTGIVERE, KREDITTFORMIDLERE 

OG UTPEKTE REPRESENTANTER 

Artikkel 7 

Atferdsregler ved tildeling av kreditt til forbrukere 

1.  Medlemsstatene skal kreve at kredittgivere, kreditt-

formidlere eller utpekte representanter opptrer på en ærlig, 

rettferdig, gjennomsiktig og profesjonell måte når de utformer 

kredittprodukter eller gir kreditt, formidler kreditt eller yter 

rådgivningstjenester som gjelder kreditt, og eventuelt 

tilleggstjenester til forbrukere, eller når de gjennomfører en 

kredittavtale, idet det tas hensyn til forbrukernes rettigheter og 

interesser. Når det gjelder tildeling og formidling av kreditt eller 

yting av rådgivningstjenester som gjelder kreditt, og eventuelt 

tilleggstjenester, skal virksomheten baseres på opplysninger om 

forbrukerens situasjon og eventuelle særlige krav som en 

forbruker har framsatt, og på rimelige antakelser om risikoene 

for forbrukerens situasjon i kredittavtalens løpetid. I forbindelse 

med slik yting av rådgivningstjenester skal virksomheten i 

tillegg være basert på opplysningene som kreves i henhold til 

artikkel 22 nr. 3 bokstav a). 

2.  Medlemsstatene skal sikre at den måten kredittgivere 

godtgjør sitt personale og sine kredittformidlere på, og den 

måten kredittformidlere godtgjør sitt personale og sine utpekte 

representanter på, ikke er til hinder for at forpliktelsen 

omhandlet i nr. 1 blir oppfylt. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at kredittgivere, når de 

fastsetter og gjennomfører godtgjøringspolitikk for personale 

med ansvar for vurderingen av kredittverdighet, overholder 

følgende prinsipper på den måten og i den utstrekning som er 

hensiktsmessig med hensyn til deres størrelse og interne 

organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet: 

a)  Godtgjøringspolitikken skal være forenlig med og fremme 

en forsvarlig og effektiv risikostyring, og den skal ikke 

oppmuntre til risikotaking som overskrider det risikonivået 

kredittgiveren tolererer. 

b)  Godtgjøringspolitikken skal være i tråd med kredittgiverens 

forretningsstrategi, målsetninger, verdier og langsiktige 

interesser, og den skal omfatte tiltak for å unngå inter-

essekonflikter, særlig ved at det fastsettes at godtgjøring 

ikke er betinget av antallet eller andelen av innvilgede 

søknader. 

4.  Medlemsstatene skal, når kredittgivere, kredittformidlere 

eller utpekte representanter yter rådgivningstjenester, sikre at 

godtgjøringsstrukturen for det berørte personalet ikke påvirker 

deres evne til å opptre i forbrukerens interesse, og særlig at 

den ikke er koplet til salgsmål. For å nå dette målet kan 

medlemsstatene i tillegg forby at kredittgiveren betaler 

provisjon til kredittformidleren. 

5.  Medlemsstatene kan forby eller innføre restriksjoner på 

betalinger fra en forbruker til en kredittgiver eller kreditt-

formidler før inngåelsen av en kredittavtale. 

Artikkel 8 

Plikt til å gi forbrukerne opplysninger vederlagsfritt 

Medlemsstatene skal, når det gis opplysninger til forbrukerne i 

samsvar med kravene i dette direktiv, sikre at slike opplysninger 

gis uten kostnad for forbrukeren.  
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Artikkel 9 

Kunnskaps- og kompetansekrav for personale 

1.  Medlemsstatene skal sikre at kredittgivere, kreditt-

formidlere og utpekte representanter krever at deres personale 

har og ajourfører et tilstrekkelig kunnskaps- og kompetansenivå 

i forbindelse med utformingen av, tilbudet om eller tildelingen 

av kredittavtaler, utøvelsen av kredittformidlingsvirksomhet 

omhandlet i artikkel 4 nr. 5 eller ytingen av rådgivnings-

tjenester. Dersom inngåelsen av en kredittavtale omfatter en 

tilleggstjeneste, skal det kreves tilstrekkelig kunnskap og 

kompetanse i forbindelse med denne tilleggstjenesten. 

2.  Hjemstatene skal, unntatt under omstendighetene nevnt i 

nr. 3, fastsette minstekrav til kunnskap og kompetanse for 

kredittgiveres, kredittformidleres og utpekte representanters 

personale i samsvar med prinsippene i vedlegg III. 

3.  Dersom en kredittgiver eller kredittformidler yter sine 

tjenester på territoriet til én eller flere andre medlemsstater 

i)  gjennom en filial, skal vertsstaten ha ansvar for å fastsette 

de minstekravene til kunnskap og kompetanse som skal 

gjelde for filialens personale, 

ii)  i henhold til adgangen til å yte tjenester, skal hjemstaten 

ha ansvar for å fastsette de minstekravene til kunnskap og 

kompetanse som skal gjelde for personalet i samsvar med 

vedlegg III; vertsstater kan imidlertid fastsette minste-

kravene til kunnskap og kompetanse for de kravene som 

er nevnt i vedlegg III nr. 1 bokstav b), c), e) og f). 

4.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 

fører tilsyn med overholdelsen av kravene i nr. 1, og at 

vedkommende myndigheter har myndighet til å kreve at 

kredittgivere, kredittformidlere og utpekte representanter 

framlegger slik dokumentasjon som vedkommende myndighet 

anser nødvendig for å muliggjøre et slikt tilsyn. 

5.  For å sikre et effektivt tilsyn med kredittgivere og 

kredittformidlere som yter sine tjenester på territoriet til andre 

medlemsstater i henhold til adgangen til å yte tjenester, skal 

vedkommende myndigheter i vertsstaten og i hjemstaten 

samarbeide nært for å sikre et effektivt tilsyn med og en 

effektiv håndheving av vertsstatens minstekrav til kunnskap 

og kompetanse. For dette formål kan de delegere oppgaver og 

ansvarsområder til hverandre. 

KAPITTEL 4 

OPPLYSNINGER OG PRAKSIS FØR INNGÅELSEN AV 

KREDITTAVTALEN 

Artikkel 10 

Alminnelige bestemmelser om reklame og markedsføring 

Uten at det berører direktiv 2005/29/EF, skal medlemsstatene 

kreve at alt reklame- og markedsføringsmateriell som gjelder 

kredittavtaler, er rettvisende, klart og ikke villedende. Det skal 

særlig være forbudt å benytte en ordlyd som kan gi en 

forbruker falske forventninger til tilgjengeligheten eller 

kostnaden knyttet til en kreditt. 

Artikkel 11 

Standardopplysninger som skal inngå i reklame 

1.  Medlemsstatene skal sikre at all reklame for kredittavtaler 

som angir en rentesats eller andre tall knyttet til forbrukerens 

kredittkostnad, inneholder standardopplysningene i samsvar 

med denne artikkel. 

Medlemsstatene kan fastsette at første ledd ikke skal få 

anvendelse når nasjonal rett krever at det oppgis en effektiv 

årlig rente i reklame for kredittavtaler som ikke angir noen 

rentesats eller tall knyttet til forbrukerens kredittkostnader i 

tråd med første ledd. 

2.  Standardopplysningene skal på en klar, kortfattet og 

tydelig måte opplyse om 

a)  identiteten til kredittgiveren eller eventuelt kreditt-

formidleren eller den utpekte representanten, 

b)  at kredittavtalen, dersom det er relevant, vil bli sikret med 

pant eller annen tilsvarende sikkerhet som er i vanlig bruk 

i en medlemsstat i forbindelse med fast eiendom til 

boligformål, eller sikret med en rettighet knyttet til fast 

eiendom til boligformål, 

c)  lånerenten, med angivelse av om den er fast eller flytende 

eller en kombinasjon av disse, sammen med opplysninger 

om eventuelle omkostninger som er medregnet i 

forbrukerens samlede kredittkostnader, 

d)  det samlede kredittbeløpet, 

e)  den effektive årlige renten, som i reklamen skal være 

minst like framtredende som enhver annen rentesats, 

f)  dersom det er relevant, kredittavtalens løpetid, 

g)  dersom det er relevant, avdragsbeløpet,  
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h)  dersom det er relevant, det samlede beløpet som 

forbrukeren skal betale, 

i)  dersom det er relevant, antall avdrag, 

j)  dersom det er relevant, en advarsel om at eventuelle 

svingninger i valutakursen kan påvirke beløpet som skal 

betales av forbrukeren. 

3.  Opplysningene angitt i nr. 2, unntatt i bokstav a), b) eller 

j), skal gis ved hjelp av et representativt eksempel og 

gjennomgående følge dette representative eksempelet. 

Medlemsstatene skal vedta kriterier for fastsettelse av et 

representativt eksempel. 

4.  Dersom inngåelsen av en avtale om en tilleggstjeneste, 

særlig en forsikring, er obligatorisk for å oppnå kreditten eller 

for å oppnå kreditten på de vilkårene som er markedsført, og 

kostnaden ved denne tilleggstjenesten ikke kan fastsettes på 

forhånd, skal plikten til å inngå vedkommende avtale angis på 

en klar, kortfattet og tydelig måte sammen med den effektive 

årlige renten. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 2 og 4 skal være lett leselige 

eller kunne høres tydelig, avhengig av hvilket medium som 

brukes for reklame. 

6.  Medlemsstatene kan kreve at det inngår en kortfattet og 

tilpasset advarsel om spesifikke risikoer som er knyttet til 

kredittavtaler. De skal omgående underrette Kommisjonen om 

disse kravene. 

7.  Denne artikkel berører ikke direktiv 2005/29/EF. 

Artikkel 12 

Koplingssalg og salg av produktpakker 

1.  Medlemsstatene skal tillate salg av produktpakker, men 

skal forby koplingssalg. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene fastsette at 

kredittgivere kan kreve at forbrukeren eller dennes 

familiemedlem eller nære slektning 

a)  åpner eller opprettholder en betalings- eller sparekonto, 

der det eneste formålet med en slik konto er å akkumulere 

kapital med sikte på å tilbakebetale kreditten, å betjene 

kreditten, å samle midler for å oppnå kreditten, eller å gi 

kredittgiveren ytterligere sikkerhet i tilfelle av mislighold, 

b)  kjøper eller beholder et investeringsprodukt eller et privat 

pensjonsprodukt, når et slikt produkt som først og fremst 

gir investoren en pensjonsinntekt, også tjener til å gi 

kredittgiveren ytterligere sikkerhet i tilfelle av mislighold 

eller til å akkumulere kapital med sikte på å tilbakebetale 

kreditten, å betjene kreditten eller å samle midler for å 

oppnå kreditten, 

c)  inngår en separat kredittavtale i forbindelse med en 

kredittavtale basert på verdiandel for å oppnå kreditten. 

3.  Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene tillate 

koplingssalg når kredittgiveren kan godtgjøre overfor sin 

vedkommende myndighet at de koplede produktene eller 

produktkategoriene som tilbys på innbyrdes lignende vilkår, 

og som ikke gjøres tilgjengelig separat, innebærer en klar 

fordel for forbrukerne, idet det tas behørig hensyn til 

tilgjengeligheten av og prisene på de relevante produktene 

som tilbys på markedet. Dette nummer får bare anvendelse på 

produkter som markedsføres etter 20. mars 2014. 

4.  Medlemsstatene kan tillate at kredittgivere krever at 

forbrukeren har en relevant forsikringspolise knyttet til 

kredittavtalen. I slike tilfeller skal medlemsstatene sikre at 

kredittgiveren godtar en forsikringspolise fra en annen tilbyder 

enn kredittgiverens foretrukne tilbyder, dersom denne polisen 

har et tilsvarende garantinivå som den polisen kredittgiveren 

har foreslått. 

Artikkel 13 

Generelle opplysninger 

1.  Medlemsstatene skal sikre at kredittgivere eller eventuelt 

tilknyttede kredittformidlere eller deres utpekte representanter 

til enhver tid gjør klare og forståelige generelle opplysninger 

om kredittavtaler tilgjengelige på papir, på et annet varig 

medium eller i elektronisk form. I tillegg kan medlemsstatene 

fastsette at generelle opplysninger gjøres tilgjengelige av ikke-

tilknyttede kredittformidlere. 

De generelle opplysningene skal omfatte minst følgende: 

a)  Identiteten og den geografiske adressen til den som gir 

opplysningene. 

b)  Formålene som kreditten kan brukes til. 

c)  Former for sikkerhet, herunder eventuelt muligheten for 

at sikkerheten befinner seg i en annen medlemsstat. 

d)  Kredittavtalenes mulige løpetid. 

e)  Typer av tilgjengelig lånerente, med angivelse av om den 

er fast eller flytende eller begge deler, og med en kort 

beskrivelse av kjennetegnene ved fast og flytende rente, 

herunder hva det innebærer for forbrukeren. 

f)  Dersom det gis lån i utenlandsk valuta, en angivelse av 

den eller de utenlandske valutaene, herunder en 

forklaring av følgene for forbrukeren dersom kreditten er 

angitt i utenlandsk valuta.  
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g)  Et representativt eksempel på det samlede kredittbeløpet, 

forbrukerens samlede kredittkostnader, det samlede 

beløpet som forbrukeren skal betale, og den effektive 

årlige renten. 

h)  En angivelse av eventuelle ytterligere kostnader som ikke 

inngår i forbrukerens samlede kredittkostnader, og som 

skal betales i forbindelse med en kredittavtale. 

i)  De ulike alternativene for tilbakebetaling av kreditten til 

kredittgiveren, herunder de regelmessige avdragenes 

antall, hyppighet og beløp. 

j)  Dersom det er relevant, en klar og kortfattet angivelse av 

at overholdelse av kredittavtalens vilkår ikke garanterer 

tilbakebetaling av det samlede kredittbeløpet i henhold til 

kredittavtalen. 

k)  En beskrivelse av vilkårene som er direkte knyttet til 

førtidig tilbakebetaling. 

l)  Hvorvidt en verdsetting av eiendommen er nødvendig, og 

eventuelt hvem som har ansvar for å sikre at verdsettingen 

foretas, og hvorvidt det medfører tilknyttede kostnader for 

forbrukeren. 

m)  Angivelse av tilleggstjenester som forbrukeren er 

forpliktet til å kjøpe for å oppnå kreditten eller for å 

oppnå den på de markedsførte vilkårene, og eventuelt en 

presisering av at tilleggstjenestene kan kjøpes fra en 

annen tilbyder enn kredittgiveren. 

n)  En generell advarsel om mulige konsekvenser av 

manglende oppfyllelse av forpliktelsene som er knyttet til 

kredittavtalen. 

2.  Medlemsstatene kan pålegge kredittgiverne å ta med 

andre typer advarsler som er relevante i en medlemsstat. De 

skal omgående underrette Kommisjonen om disse kravene. 

Artikkel 14 

Opplysninger før avtaleinngåelse 

1.  Medlemsstatene skal sikre at kredittgiveren og eventuelt 

kredittformidleren eller en utpekt representant gir forbrukeren 

de individuelle opplysningene som er nødvendige for å kunne 

sammenligne kredittene som er tilgjengelige på markedet, 

vurdere følgene av dem og treffe en velbegrunnet beslutning 

om hvorvidt en kredittavtale skal inngås 

a)  uten unødig opphold etter at forbrukeren har gitt de 

nødvendige opplysningene om sine behov, sin økonomiske 

situasjon og sine preferanser i samsvar med artikkel 20, og 

b)  i god tid før forbrukeren blir bundet av en kredittavtale 

eller et tilbud. 

2.  De individuelle opplysningene nevnt i nr. 1 skal gis ved 

hjelp av ESIS, som angitt i vedlegg II, på papir eller på et 

annet varig medium. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at når et tilbud som er 

bindende for kredittgiveren, gis til forbrukeren, skal dette gis 

på papir eller på et annet varig medium og følges av et ESIS 

dersom 

a)  forbrukeren ikke har mottatt et ESIS tidligere, eller 

b)  tilbudets egenskaper skiller seg fra de opplysningene som 

ble gitt i et tidligere framlagt ESIS. 

4.  Medlemsstatene kan fastsette at det er obligatorisk å 

framlegge ESIS før det gis et tilbud som er bindende for 

kredittgiveren. I slike tilfeller skal medlemsstaten kreve at 

ESIS bare skal framlegges på nytt dersom nr. 3 bokstav b) er 

oppfylt. 

5.  Medlemsstater som før 20. mars 2014 har innført et 

opplysningsskjema med opplysningskrav som tilsvarer 

kravene i vedlegg II, kan fortsatt anvende dette for formålene i 

denne artikkel fram til 21. mars 2019. 

6.  Medlemsstatene skal fastsette en frist på minst sju dager 

som gir forbrukeren tilstrekkelig tid til å sammenligne tilbud, 

vurdere følgene av dem og treffe en velbegrunnet beslutning. 

Medlemsstatene skal presisere at fristen nevnt i første ledd 

skal anses enten som en betenkningstid før kredittavtalen 

inngås, eller som en frist for å utøve en angrerett etter at 

kredittavtalen er inngått, eller som en kombinasjon av disse. 

Dersom en medlemsstat fastsetter en betenkningstid før 

kredittavtalen inngås, 

a)  skal tilbudet være bindende for kredittgiveren i hele 

betenkningstiden, og 

b)  forbrukeren kan godta tilbudet når som helst i løpet av 

betenkningstiden. 

Medlemsstatene kan fastsette at forbrukerne ikke kan godta 

tilbudet i en periode som ikke strekker seg lenger enn de første 

ti dagene av betenkningstiden. 

Dersom lånerenten eller andre kostnader som gjelder for 

tilbudet, fastsettes på grunnlag av salget av underliggende 

obligasjoner eller andre langsiktige finansieringsinstrumenter, 

kan medlemsstatene beslutte at lånerenten eller andre kostnader 

kan avvike fra det som angis i tilbudet, i samsvar med verdien 

av den underliggende obligasjonen eller andre langsiktige 

finansieringsinstrumenter.  
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Dersom forbrukeren har angrerett i samsvar med annet ledd i 

dette nummer, får artikkel 6 i direktiv 2002/65/EF ikke 

anvendelse. 

7.  Kredittgiveren og eventuelt kredittformidleren eller en 

utpekt representant som har framlagt ESIS for forbrukeren, 

skal anses å ha oppfylt kravene om å gi opplysninger til 

forbrukeren før inngåelsen av en fjernsalgsavtale som fastsatt i 

artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2002/65/EF, og skal anses å oppfylle 

kravene i artikkel 5 nr. 1 i nevnte direktiv bare dersom de i det 

minste har framlagt ESIS før avtaleinngåelsen. 

8.  Medlemsstatene skal ikke endre ESIS-modellen på 

annen måte enn det som er fastsatt i vedlegg II. Eventuelle 

tilleggsopplysninger som kredittgiveren eller eventuelt 

kredittformidleren eller en utpekt representant kan framlegge 

for forbrukeren eller skal framlegge for forbrukeren i henhold 

til nasjonal rett, skal gis i et separat dokument som kan 

vedlegges ESIS. 

9.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 40 for å endre standard-

formuleringen i vedlegg II del A eller veiledningen i del B i 

samme vedlegg, for å håndtere behovet for opplysninger eller 

advarsler om nye produkter som ikke ble markedsført før  

20. mars 2014. Slike delegerte rettsakter skal imidlertid ikke 

endre ESIS’ struktur eller format. 

10.  Dersom kommunikasjonen skjer via taletelefoni som 

omhandlet i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2002/65/EF, skal 

beskrivelsen av de viktigste egenskapene ved den finansielle 

tjenesten som skal ytes i henhold til artikkel 3 nr. 3 bokstav b) 

annet strekpunkt i nevnte direktiv, omfatte minst de opplys-

ningene som er omhandlet i del A avsnitt 3–6 i vedlegg II til 

dette direktiv. 

11.  Medlemsstatene skal sikre at kredittgiveren eller 

eventuelt kredittformidleren eller en utpekt representant, i det 

minste dersom det ikke foreligger angrerett, gir forbrukeren en 

kopi av utkastet til kredittavtalen på det tidspunktet det gis et 

tilbud som er bindende for kredittgiveren. Dersom det 

foreligger angrerett, skal medlemsstatene sikre at kreditt-

giveren eller eventuelt kredittformidleren eller en utpekt 

representant tilbyr forbrukeren en kopi av utkastet til 

kredittavtalen på det tidspunktet det gis et tilbud som er 

bindende for kredittgiveren. 

Artikkel 15 

Opplysningskrav for kredittformidlere og utpekte 

representanter 

1.  Medlemsstatene skal sikre at kredittformidleren eller en 

utpekt representant i god tid før utøvelsen av kreditt-

formidlingsvirksomhet omhandlet i artikkel 4 nr. 5 gir 

forbrukeren minst følgende opplysninger på papir eller på et 

annet varig medium: 

a)  Identiteten og den geografiske adressen til kreditt-

formidleren. 

b)  Registeret som vedkommende er oppført i, eventuelt 

registreringsnummeret, og hvordan en slik registrering 

kan kontrolleres. 

c)  Hvorvidt kredittformidleren er tilknyttet eller arbeider 

utelukkende for én eller flere kredittgivere. Dersom 

kredittformidleren er tilknyttet eller arbeider utelukkende 

for én eller flere kredittgivere, skal den oppgi navn på  

de kredittgiverne den opptrer på vegne av. Kreditt-

formidleren kan angi at den er uavhengig dersom den 

oppfyller vilkårene som er fastsatt i samsvar med artikkel 

22 nr. 4. 

d)  Hvorvidt kredittformidleren tilbyr rådgivningstjenester. 

e)  Det eventuelle gebyret som forbrukeren skal betale til 

kredittformidleren for dennes tjenester, eller, dersom dette 

ikke er mulig, metoden for beregning av gebyret. 

f)  Prosedyrene for forbrukerne eller andre berørte parter som 

vil registrere klager internt om kredittformidlere, og 

eventuelt hvordan de kan benytte seg av utenrettslig 

klagebehandling og tvisteløsning. 

g)  Dersom det er relevant, forekomsten av og, dersom det er 

kjent, beløpet for provisjoner eller andre påskjønnelser som 

kredittgiveren eller tredjeparter skal betale til kreditt-

formidleren for dennes tjenester i forbindelse med kreditt-

avtalen. Dersom beløpet ikke er kjent når opplysningene 

gis, skal kredittformidleren opplyse forbrukeren om at det 

faktiske beløpet vil bli meddelt på et senere tidspunkt i 

ESIS. 

2.  Kredittformidlere som ikke er tilknyttede, men som 

mottar provisjon fra én eller flere kredittgivere, skal på 

anmodning fra forbrukeren opplyse om de ulike nivåene av 

provisjon som skal betales av de ulike kredittgiverne for 

kredittavtalene som tilbys til forbrukeren. Forbrukeren skal 

opplyses om sin rett til å anmode om slike opplysninger. 

3.  Dersom kredittformidleren krever et gebyr fra 

forbrukeren og i tillegg mottar provisjon fra kredittgiveren 

eller en tredjepart, skal kredittformidleren opplyse forbrukeren 

om provisjonen enten helt eller delvis vil bli motregnet mot 

gebyret. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at et eventuelt gebyr som 

forbrukeren skal betale til kredittformidleren for dennes 

tjenester, blir meddelt kredittgiveren av kredittformidleren, 

med henblikk på beregningen av den effektive årlige renten.  
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5.  I tillegg til de opplysningene som kreves i henhold til 

denne artikkel, skal medlemsstatene kreve at kredittformidlere 

sikrer at deres utpekte representant, når denne tar kontakt med, 

eller før denne gjør forretninger med en forbruker, opplyser 

forbrukeren om i hvilken egenskap vedkommende opptrer, og 

hvilken kredittformidler vedkommende representerer. 

Artikkel 16 

Tilstrekkelige forklaringer 

1.  Medlemsstatene skal sikre at kredittgivere og eventuelt 

kredittformidlere eller utpekte representanter gir forbrukeren 

tilstrekkelige forklaringer om de foreslåtte kredittavtalene og 

eventuelle tilleggstjenester, slik at forbrukeren kan vurdere om 

de foreslåtte kredittavtalene og tilleggstjenestene er egnet med 

tanke på vedkommendes behov og økonomiske situasjon. 

Forklaringene skal, der det er relevant, særlig omfatte 

følgende: 

a)  De opplysningene som skal gis før avtale inngås, skal gis i 

samsvar med 

i)  artikkel 14 når det gjelder kredittgivere, 

ii)  artikkel 14 og 15 når det gjelder kredittformidlere 

eller utpekte representanter. 

b)  De foreslåtte produktenes vesentlige egenskaper. 

c)  De særlige virkningene som de foreslåtte produktene kan 

ha for forbrukeren, herunder konsekvensene av mislighold 

i forbindelse med forbrukerens betaling. 

d)  Dersom tilleggstjenestene inngår i en pakke med en 

kredittavtale, hvorvidt hver del i pakken kan sies opp 

separat, og hvilke følger dette vil få for forbrukeren. 

2.  Medlemsstatene kan bestemme hvordan, i hvilket 

omfang og av hvem forklaringene nevnt i nr. 1 skal gis, 

avhengig av de omstendighetene ved situasjonen der 

kredittavtalen tilbys, den personen den blir tilbudt til, og 

hvilken type kreditt som tilbys. 

KAPITTEL 5 

EFFEKTIV ÅRLIG RENTE 

Artikkel 17 

Beregning av den effektive årlige renten 

1.  Den effektive årlige renten skal beregnes i samsvar med 

den matematiske formelen angitt i vedlegg I. 

2.  Kostnadene ved å åpne og forvalte en særskilt konto og 

ved å bruke et betalingsmiddel for både transaksjoner og 

utnyttelse av kredittmuligheten samt andre kostnader knyttet 

til betalingstransaksjoner skal innregnes i forbrukerens 

samlede kredittkostnader når åpning eller forvaltning av en 

konto er obligatorisk for å oppnå kreditten eller for å oppnå 

den på de markedsførte vilkårene. 

3.  Beregningen av den effektive årlige renten skal baseres 

på forutsetningen om at kredittavtalen forblir gyldig i den 

avtalte perioden, og at kredittgiveren og forbrukeren oppfyller 

sine forpliktelser i henhold til vilkårene og fristene i 

kredittavtalen. 

4.  Når det gjelder kredittavtaler som inneholder vilkår som 

tillater variasjoner i lånerenten og, der det er relevant, i 

omkostningene som inngår i den effektive årlige renten, men 

som det ikke er mulig å beregne på beregningstidspunktet, 

skal den effektive årlige renten beregnes ut fra forutsetningen 

om at lånerenten og andre omkostninger er faste i forhold til 

det nivået som ble fastsatt da avtalen ble inngått. 

5.  Når det gjelder kredittavtaler der en fast lånerente 

avtales i forbindelse med den innledende perioden på minst 

fem år, som avsluttes med en forhandling om lånerenten for å 

avtale en ny fast rente for en ytterligere periode, skal 

beregningen av den ytterligere effektive årlige renten som gis 

som eksempel i ESIS, bare omfatte den innledende perioden 

med fast rente og baseres på forutsetningen om at den 

utestående kapitalen tilbakebetales ved utløpet av perioden 

med fast lånerente. 

6.  Dersom kredittavtalen tillater variasjoner i lånerenten, 

skal medlemsstatene sikre at forbrukeren, i det minste 

gjennom ESIS, blir informert om de mulige følgene 

variasjoner kan ha for de beløpene som skal betales, og for 

den effektive årlige renten. Dette skal gjøres ved at 

forbrukeren får opplysning om en ytterligere effektiv årlig 

rente som illustrerer de mulige risikoene som er knyttet til en 

vesentlig økning av lånerenten. Når det ikke foreligger en øvre 

grense for lånerenten, skal denne opplysningen følges av en 

advarsel der det understrekes at forbrukerens samlede 

kredittkostnader, som framgår av den effektive årlige renten, 

kan bli endret. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på 

kredittavtaler der lånerenten er fast i en innledende periode på 

minst fem år, som avsluttes med en forhandling om lånerenten 

for å avtale en ny fast rente for en ytterligere periode, for 

hvilken det er fastsatt en ytterligere effektiv årlig rente som 

gis som eksempel i ESIS. 

7.  Dersom det er relevant, skal de ytterligere 

forutsetningene i vedlegg I benyttes ved beregning av den 

effektive årlige renten. 

8.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 40 for å endre merknadene 

eller ajourføre forutsetningene som er benyttet for å beregne 

den effektive årlige renten som fastsatt i vedlegg I, særlig 

dersom merknadene eller forutsetningene i denne artikkel og i 

vedlegg I ikke er tilstrekkelige for å beregne den effektive 

årlige renten på en enhetlig måte, eller ikke lenger er tilpasset 

den kommersielle situasjonen på markedet.  
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KAPITTEL 6 

KREDITTVERDIGHETSVURDERING 

Artikkel 18 

Plikt til å vurdere forbrukerens kredittverdighet 

1.  Medlemsstatene skal sikre at kredittgiveren, før en 

kredittavtale inngås, foretar en grundig vurdering av 

forbrukerens kredittverdighet. Ved denne vurderingen skal det 

tas tilstrekkelig hensyn til faktorer som er relevante for å 

kontrollere sannsynligheten for at forbrukeren vil oppfylle 

sine forpliktelser i henhold til kredittavtalen. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at de framgangsmåtene og 

opplysningene som vurderingen baseres på, blir fastsatt, 

dokumentert og opprettholdt. 

3.  Vurderingen av kredittverdighet skal ikke hovedsakelig 

baseres på at verdien av den faste eiendommen til boligformål 

overstiger kredittbeløpet, eller en forutsetning om at verdien 

av den faste eiendommen til boligformål vil øke, med mindre 

kredittavtalens formål er å bygge eller renovere den faste 

eiendommen til boligformål. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at når en kredittgiver inngår 

en kredittavtale med en forbruker, skal kredittgiveren ikke 

deretter heve eller endre kredittavtalen til skade for 

forbrukeren med henvisning til at vurderingen av 

kredittverdighet ble utført på feil måte. Dette nummer får ikke 

anvendelse når det kan påvises at forbrukeren bevisst har 

tilbakeholdt eller forfalsket opplysningene som omhandlet i 

artikkel 20. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at 

a)  kredittgiveren gjør kreditten tilgjengelig for forbrukeren 

bare dersom resultatet av kredittverdighetsvurderingen 

viser at forpliktelsene som følger av kredittavtalen, 

sannsynligvis kan oppfylles på den måten som kreves i 

henhold til denne avtalen, 

b)  kredittgiveren i samsvar med artikkel 10 i direktiv 

95/46/EF på forhånd underretter forbrukeren om at det vil 

bli foretatt informasjonssøk i en database, 

c)  kredittgiveren, dersom kredittsøknaden avslås, omgående 

underretter forbrukeren om avslaget og eventuelt om at 

beslutningen er basert på automatisk behandling av 

opplysninger. Dersom avslaget er basert på resultatet av 

informasjonssøk i en database, skal kredittgiveren 

underrette forbrukeren om resultatet av slike søk og gi 

nærmere opplysninger om den databasen der søket ble 

gjort. 

6.  Medlemsstatene skal sikre at forbrukerens kreditt-

verdighet vurderes på nytt på grunnlag av ajourførte 

opplysninger før det foretas en vesentlig økning av det 

samlede kredittbeløpet etter inngåelsen av kredittavtalen, med 

mindre en slik ytterligere kreditt var planlagt og inngikk i den 

opprinnelige kredittverdighetsvurderingen. 

7.  Denne artikkel berører ikke direktiv 95/46/EF. 

Artikkel 19 

Verdsetting av eiendom 

1.  Medlemsstatene skal sikre at pålitelige standarder for 

verdsetting av fast eiendom til boligformål med sikte på 

pantelån utarbeides på deres territorium. Medlemsstatene skal 

kreve at kredittgivere sikrer at disse standardene anvendes når 

de foretar en verdsetting av eiendom, eller at de treffer 

rimelige tiltak for å sikre at disse standardene anvendes når en 

verdsetting foretas av en tredjepart. Dersom nasjonale 

myndigheter har ansvar for reguleringen av uavhengige 

takstmenn som foretar verdsetting av eiendom, skal de sikre at 

disse overholder gjeldende nasjonale regler. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at interne og eksterne 

takstmenn som foretar verdsetting av eiendom, har faglig 

kompetanse og er tilstrekkelig uavhengige av kredittgod-

kjenningsprosessen til å kunne foreta en upartisk og objektiv 

verdsetting, som skal dokumenteres på et varig medium, og som 

kredittgiveren skal oppbevare en kopi av. 

Artikkel 20 

Framlegging og kontroll av forbrukeropplysninger 

1.  Vurderingen av kredittverdighet nevnt i artikkel 18 skal 

foretas på grunnlag av opplysninger om forbrukerens inntekter 

og utgifter og andre økonomiske og finansielle omstendigheter 

som er nødvendige, tilstrekkelige og står i forhold til formålet. 

Opplysningene skal innhentes av kredittgiveren fra relevante 

interne eller eksterne kilder, herunder forbrukeren, og skal 

inkludere opplysninger som er gitt til kredittformidleren eller 

en utpekt representant i løpet av kredittsøknadsprosessen. 

Opplysningene skal kontrolleres på egnet måte, herunder ved 

henvisning til uavhengig og kontrollerbar dokumentasjon når 

det er nødvendig. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at kredittformidlere eller 

utpekte representanter på riktig måte gir den relevante 

kredittgiveren de opplysningene fra forbrukeren som er 

nødvendige for at kredittverdighetsvurderingen skal kunne 

foretas. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at kredittgivere, i fasen før 

avtalen inngås, på en klar og enkel måte spesifiserer de 

nødvendige opplysningene og den uavhengige og kontrollerbare 

dokumentasjonen som forbrukeren skal framlegge, samt angir 

innen hvilken frist forbrukeren skal framlegge opplysningene. 

Slike anmodninger om opplysninger skal stå i forhold til og 

være begrenset til det som er nødvendig for å foreta en korrekt 

kredittverdighetsvurdering. Medlemsstatene skal tillate at 

kredittgivere ber om klargjøring av opplysninger de mottar som 

svar på denne anmodningen, når det er nødvendig for at 

kredittverdighetsvurderingen skal kunne foretas.  
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Medlemsstatene skal ikke tillate at en kredittgiver hever 

kredittavtalen med henvisning til at de opplysningene som 

forbrukeren ga før kredittavtalen ble inngått, var ufullstendige. 

Annet ledd skal ikke være til hinder for at medlemsstatene kan 

tillate at kredittgiveren hever kredittavtalen dersom det kan 

påvises at forbrukeren bevisst har tilbakeholdt eller forfalsket 

opplysningene. 

4.  Medlemsstatene skal ha truffet tiltak for å sikre at 

forbrukerne er klar over at det er nødvendig å gi riktige 

opplysninger som svar på anmodningen nevnt i nr. 3 første ledd, 

og at slike opplysninger må være tilstrekkelig fullstendige til at 

en korrekt kredittverdighetsvurdering kan foretas. Kreditt-

giveren, kredittformidleren eller en utpekt representant skal 

advare forbrukeren om at kreditten ikke kan gis dersom 

kredittgiveren ikke kan foreta en kredittverdighetsvurdering 

fordi forbrukeren velger ikke å framlegge opplysninger eller 

dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere kreditt-

verdigheten. Denne advarselen kan gis i et standardisert format. 

5.  Denne artikkel berører ikke direktiv 95/46/EF, særlig 

artikkel 6. 

KAPITTEL 7 

DATABASETILGANG 

Artikkel 21 

Databasetilgang 

1.  Hver medlemsstat skal sikre at alle kredittgivere fra alle 

medlemsstater får tilgang til databaser som i vedkommende 

medlemsstat benyttes for å vurdere forbrukeres kreditt-

verdighet, med det ene formål å overvåke forbrukernes 

overholdelse av kredittforpliktelsene i kredittavtalens løpetid. 

Vilkårene for slik tilgang skal være ikke-diskriminerende. 

2.  Nr. 1 får anvendelse både på databaser som drives av 

private kredittopplysningsbyråer eller kredittvurderingsbyråer, 

og på offentlige registre. 

3.  Denne artikkel berører ikke direktiv 95/46/EF. 

KAPITTEL 8 

RÅDGIVNINGSTJENESTER 

Artikkel 22 

Standarder for rådgivningstjenester 

1.  Medlemsstatene skal sikre at kredittgiveren, kreditt-

formidleren eller en utpekt representant i forbindelse med en 

bestemt transaksjon uttrykkelig underretter forbrukeren om 

det ytes eller kan ytes rådgivningstjenester til forbrukeren. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at kredittgiveren, kreditt-

formidleren eller en utpekt representant, før de yter rådgiv-

ningstjenester eller, dersom det er relevant, før de inngår en 

avtale om yting av rådgivningstjenester, gir forbrukeren 

følgende opplysninger på papir eller på et annet varig 

medium: 

a)  Hvorvidt anbefalingen gis på grunnlag av bare deres eget 

produktutvalg i samsvar med nr. 3 bokstav b) eller på 

grunnlag av et bredt utvalg av produkter fra hele markedet 

i samsvar med nr. 3 bokstav c), slik at forbrukeren kan 

forstå grunnlaget for anbefalingen. 

b)  Dersom det er relevant, det gebyret som forbrukeren skal 

betale for rådgivningstjenestene, eller, dersom beløpet 

ikke kan fastsettes når opplysningen skal gis, den metoden 

som skal benyttes for å beregne det. 

Opplysningene nevnt i første ledd bokstav a) og b) kan gis til 

forbrukeren i form av ytterligere opplysninger som skal gis før 

avtale inngås. 

3.  Dersom rådgivningstjenester ytes til forbrukere, skal 

medlemsstatene i tillegg til kravene i artikkel 7 og 9 sikre at 

a)  kredittgivere, kredittformidlere eller utpekte repre-

sentanter innhenter de opplysningene om forbrukerens 

personlige og økonomiske situasjon, preferanser og mål 

som er nødvendige for at de skal kunne anbefale egnede 

kredittavtaler. En slik vurdering skal baseres på 

opplysninger som er ajourført på det aktuelle tidspunktet, 

og skal ta hensyn til rimelige antakelser om risikoene for 

forbrukerens situasjon i den foreslåtte kredittavtalens 

løpetid, 

b)  kredittgivere, tilknyttede kredittformidlere eller utpekte 

representanter for tilknyttede kredittformidlere vurderer et 

tilstrekkelig stort antall kredittavtaler i sitt produktutvalg 

og anbefaler en egnet kredittavtale eller flere egnede 

kredittavtaler fra sitt produktutvalg med tanke på 

forbrukerens behov, økonomiske situasjon og personlige 

forhold, 

c)  ikke-tilknyttede kredittformidlere eller utpekte repre-

sentanter for ikke-tilknyttede kredittformidlere vurderer et 

tilstrekkelig stort antall kredittavtaler som er tilgjengelige 

på markedet, og anbefaler en egnet kredittavtale eller flere 

egnede kredittavtaler som er tilgjengelige på markedet, med 

tanke på forbrukerens behov, økonomiske situasjon og 

personlige forhold,  
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d)  kredittgivere, kredittformidlere eller utpekte representanter 

opptrer i forbrukerens interesse ved å 

i)  innhente opplysninger om forbrukerens behov og 

forhold, og 

ii)  anbefale egnede kredittavtaler i samsvar med bokstav 

a), b) og c), og 

e)  kredittgivere, kredittformidlere eller utpekte representanter 

gir forbrukeren opplysninger om anbefalingen på papir eller 

på et annet varig medium. 

4.  Medlemsstatene kan forby anvendelsen av begrepet 

«rådgivning» og «rådgiver» eller lignende når rådgivningstje-

nestene ytes til forbrukere av kredittgivere, tilknyttede 

kredittformidlere eller utpekte representanter for tilknyttede 

kredittformidlere. 

Dersom medlemsstatene ikke forbyr anvendelsen av begrepet 

«rådgivning» og «rådgiver», skal de pålegge følgende vilkår 

på anvendelsen av begrepet «uavhengig rådgivning» eller 

«uavhengig rådgiver» når det gjelder kredittgivere, kreditt-

formidlere eller utpekte representanter som yter rådgivnings-

tjenester: 

a)  Kredittgivere, kredittformidlere eller utpekte representanter 

skal vurdere et tilstrekkelig stort antall kredittavtaler som er 

tilgjengelige på markedet. 

b)  Kredittgivere, kredittformidlere eller utpekte repre-

sentanter skal ikke motta godtgjøring fra én eller flere 

kredittgivere for disse rådgivningstjenestene. 

Annet ledd bokstav b) får anvendelse bare dersom antallet 

kredittgivere som vurderes, ikke utgjør et flertall på markedet. 

Medlemsstatene kan pålegge strengere krav i forbindelse med 

anvendelsen av begrepene «uavhengig rådgivning» eller 

«uavhengig rådgiver» når det gjelder kredittgivere, kreditt-

formidlere eller utpekte representanter, herunder forbud mot å 

motta godtgjøring fra en kredittgiver. 

5.  Medlemsstatene kan innføre en forpliktelse for kreditt-

givere, kredittformidlere og utpekte representanter til å advare 

en forbruker når en kredittavtale kan medføre en spesifikk 

risiko på grunnlag av forbrukerens økonomiske situasjon. 

6.  Medlemsstatene skal sikre at rådgivningstjenester ytes 

bare av kredittgivere, kredittformidlere eller utpekte repre-

sentanter. 

Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende første ledd på 

personer 

a)  som utøver kredittformidlingsvirksomhet omhandlet i 

artikkel 4 nr. 5 eller yter rådgivningstjenester, dersom denne 

virksomheten utøves eller disse tjenestene ytes leilighetsvis 

i forbindelse med en yrkesvirksomhet som er underlagt 

lover og forskrifter eller yrkesetiske regler som ikke 

utelukker at slik virksomhet utøves eller slike tjenester ytes, 

b)  som yter rådgivningstjenester i forbindelse med forvalt-

ningen av eksisterende gjeld i egenskap av konkurs-

forvaltere, dersom denne virksomheten er underlagt lover 

og forskrifter eller offentlige eller frivillige gjeldsrådgiv-

ningstjenester som ikke drives på forretningsmessige vilkår, 

eller 

c)  som i en annen egenskap enn kredittgivere, kreditt-

formidlere eller utpekte representanter yter rådgivnings-

tjenester, dersom vedkommende myndighet har godkjent og 

fører tilsyn med slike personer i samsvar med kravene til 

kredittformidlere i henhold til dette direktiv. 

Personer som omfattes av unntaket i annet ledd, skal ikke ha 

adgangen nevnt i artikkel 32 nr. 1 til å yte tjenester i hele 

Unionen. 

7.  Denne artikkel berører ikke artikkel 16 og medlems-

statenes myndighet til å sikre at forbrukerne tilbys tjenester 

som gjør det lettere for dem å forstå sine økonomiske behov 

og hvilke produkter som sannsynligvis vil dekke disse 

behovene. 

KAPITTEL 9 

LÅN I UTENLANDSK VALUTA OG LÅN MED FLYTENDE 

RENTE 

Artikkel 23 

Lån i utenlandsk valuta 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det i forbindelse med 

kredittavtaler som er knyttet til et lån i utenlandsk valuta, er 

innført egnede rammeregler når kredittavtalen inngås, som 

minst sikrer at 

a)  forbrukeren har rett til å konvertere kredittavtalen til en 

annen valuta på nærmere angitte vilkår, eller 

b)  det er innført andre ordninger for å begrense den valuta-

kursrisikoen som forbrukeren eksponeres for i forbindelse 

med kredittavtalen.  
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2.  Den andre valutaen nevnt i nr. 1 bokstav a) skal være 

enten 

a)  den valutaen der forbrukeren hovedsakelig mottar sin 

inntekt eller innehar eiendeler som kreditten skal 

tilbakebetales fra, som angitt på tidspunktet da den seneste 

kredittverdighetsvurderingen ble foretatt i forbindelse med 

kredittavtalen, eller 

b)  valutaen i den medlemsstaten der forbrukeren enten var 

bosatt da kredittavtalen ble inngått, eller er bosatt nå. 

Medlemsstatene kan spesifisere om begge alternativene nevnt 

i første ledd bokstav a) og b) er tilgjengelige for forbrukeren 

eller bare ett av dem, eller de kan tillate at kredittgivere 

spesifiserer om begge alternativene nevnt i første ledd bokstav 

a) og b) er tilgjengelige for forbrukeren eller bare ett av dem. 

3.  Når en forbruker har rett til å konvertere kredittavtalen 

til en annen valuta i samsvar med nr. 1 bokstav a), skal 

medlemsstatene sikre at den valutakursen som anvendes ved 

konverteringen, er den gjeldende markedskursen på dagen for 

søknaden om konvertering, med mindre noe annet er angitt i 

kredittavtalen. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at en forbruker som har et lån 

i utenlandsk valuta, regelmessig varsles av kredittgiver på 

papir eller på et annet varig medium, i det minste når verdien 

av det samlede beløpet som forbrukeren skal betale, og som 

fortsatt er utestående, eller verdien av de regelmessige 

avdragene avviker med mer enn 20 % fra det den ville ha vært 

dersom valutakursen mellom kredittavtalens valuta og 

medlemsstatens valuta på tidspunktet for inngåelsen av 

kredittavtalen hadde blitt anvendt. Advarselen skal opplyse 

forbrukeren om en økning av det samlede beløpet som 

forbrukeren skal betale, og eventuelt om retten til å konvertere 

til en annen valuta og vilkårene for dette samt opplyse om 

eventuelle andre ordninger som kan anvendes for å begrense 

den valutakursrisikoen som forbrukeren eksponeres for. 

5.  Medlemsstatene kan regulere lån i utenlandsk valuta 

ytterligere, forutsatt at slike bestemmelser ikke anvendes med 

tilbakevirkende kraft. 

6.  Ordningene som kan anvendes i henhold til denne 

artikkel, skal meddeles forbrukeren i ESIS og i kredittavtalen. 

Dersom kredittavtalen ikke inneholder en bestemmelse om at 

forbrukerens eksponering for valutakursrisiko skal begrenses 

til valutakurssvingninger på mindre enn 20 %, skal ESIS gi et 

illustrerende eksempel på følgene av en valutakurssvingning 

på 20 %. 

Artikkel 24 

Kreditter med flytende rente 

Dersom kredittavtalen gjelder en kreditt med flytende rente, 

skal medlemsstatene sikre at 

a)  indekser eller referanserenter som brukes for å beregne 

lånerenten, er tydelige, tilgjengelige, objektive og kan 

kontrolleres av kredittavtalens parter og vedkommende 

myndigheter, og 

b)  tilbyderne av disse indeksene eller kredittgiverne 

oppbevarer arkiver over indekser for beregning av 

lånerentene. 

KAPITTEL 10 

FORSVARLIG GJENNOMFØRING AV KREDITTAVTALER 

OG TILKNYTTEDE RETTIGHETER 

Artikkel 25 

Førtidig tilbakebetaling 

1.  Medlemsstatene skal sikre at forbrukeren har rett til helt 

eller delvis å innfri sine forpliktelser i henhold til en 

kredittavtale før avtalen utløper. I slike tilfeller skal 

forbrukeren ha rett til en reduksjon i forbrukerens samlede 

kredittkostnader, som består av rentene og kostnadene for den 

gjenværende delen av avtalens løpetid. 

2.  Medlemsstatene kan fastsette at utøvelsen av retten 

nevnt i nr. 1 skal være underlagt visse vilkår. Slike vilkår kan 

omfatte tidsbegrensninger på utøvelsen av retten, en annen 

behandling avhengig av typen lånerente eller tidspunktet da 

forbrukeren utøver retten, eller restriksjoner med hensyn til de 

omstendighetene retten kan utøves under. 

3.  Medlemsstatene kan fastsette at kredittgiveren har rett til 

rettferdig og objektiv godtgjøring når det er berettiget, for 

mulige kostnader som er direkte knyttet til den førtidige 

tilbakebetalingen, men skal ikke ilegge forbrukeren en 

sanksjon. I den forbindelse skal godtgjøringen ikke overstige 

kredittgiverens økonomiske tap. Med forbehold for disse 

vilkårene kan medlemsstatene fastsette at godtgjøringen ikke 

kan overstige et bestemt nivå eller bare skal tillates i et 

bestemt tidsrom. 

4.  Når en forbruker ønsker å innfri sine forpliktelser i 

henhold til en kredittavtale før avtalen utløper, skal 

kredittgiveren umiddelbart etter at anmodningen er mottatt, på 

papir eller på et annet varig medium gi forbrukeren de 

opplysningene som er nødvendige for å vurdere dette 

alternativet. Disse opplysningene skal minst inneholde en 

angivelse av hvor store følger det vil ha for forbrukeren dersom 

denne innfrir sine forpliktelser før kredittavtalen utløper, og 

tydelig angi alle forutsetninger som benyttes. Alle 

forutsetninger som benyttes, skal være rimelige og kunne 

begrunnes.  
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5.  Medlemsstatene kan fastsette at utøvelsen av retten 

nevnt i nr. 1 forutsetter at forbrukeren har en rettmessig 

interesse, dersom den førtidige tilbakebetalingen skjer 

innenfor en periode med fast lånerente. 

Artikkel 26 

Fleksible og pålitelige markeder 

1.  Medlemsstatene skal innføre egnede ordninger for å sikre 

at kravet i sikkerheten kan tvangsfullbyrdes av eller på vegne av 

kredittgivere. Medlemsstatene skal sikre at kredittgivere fører 

egnede registre over typer av fast eiendom som godtas som 

sikkerhet, og oppbevarer tilknyttede retningslinjene for opptak 

av pantelån. 

2.  Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige 

for å sikre hensiktsmessig statistisk overvåking av markedet for 

boligeiendom, herunder for markedstilsynsformål, eventuelt ved 

å oppmuntre til utvikling og anvendelse av spesifikke 

prisindekser, som kan være offentlige eller private eller begge 

deler. 

Artikkel 27 

Opplysninger om endringer i lånerenten 

1.  Medlemsstatene skal sikre at kredittgiveren underretter 

forbrukeren om eventuelle endringer i lånerenten på papir eller 

på et annet varig medium før endringen trer i kraft. 

Opplysningene skal minst omfatte beløpet for de betalingene 

som skal foretas etter at den nye lånerenten er trådt i kraft, og, 

dersom betalingenes antall eller hyppighet endres, opplysninger 

om dette. 

2.  Medlemsstatene kan imidlertid tillate at partene 

fastsetter i kredittavtalen at opplysningene omhandlet i nr. 1 

skal gis til forbrukeren jevnlig dersom endringen i lånerenten 

henger sammen med en endring i en referanserente, at den nye 

referanserenten blir offentliggjort på egnet måte, og at 

opplysningene om den nye referanserenten er tilgjengelige i 

kredittgiverens forretningslokaler og meddeles personlig til 

forbrukeren sammen med beløpet for nye regelmessige 

avdrag. 

3.  Kredittgivere kan fortsette å informere forbrukere 

regelmessig dersom endringen i lånerenten ikke henger 

sammen med en endring i en referanserente, forutsatt at dette 

var tillatt i henhold til nasjonal rett før 20. mars 2014. 

4.  Dersom endringer i lånerenten fastsettes gjennom 

auksjoner på kapitalmarkedet, og det derfor er umulig for 

kredittgiveren å opplyse forbrukeren om en endring før 

endringen trer i kraft, skal kredittgiveren i god tid før 

auksjonen opplyse forbrukeren på papir eller på et annet varig 

medium om den kommende framgangsmåten og angi hvordan 

lånerenten kan bli påvirket. 

Artikkel 28 

Restanser og tvangsinndrivelse 

1.  Medlemsstatene skal treffe tiltak for å oppmuntre 

kredittgivere til å gi rimelig henstand før tvangsinndrivelse 

innledes. 

2.  Medlemsstatene kan kreve at i tilfeller der kredittgiver 

har rett til å fastsette og ilegge forbrukeren gebyrer som følge 

av mislighold, skal disse gebyrene ikke være større enn det 

som er nødvendig for å godtgjøre kredittgiveren for kostnader 

den har hatt som følge av misligholdet. 

3.  Medlemsstatene kan tillate at kredittgivere ilegger 

forbrukeren ytterligere gebyrer i tilfelle av mislighold. I så fall 

skal medlemsstatene fastsette en øvre grense for disse 

gebyrene. 

4.  Medlemsstatene skal ikke hindre at partene i en 

kredittavtale uttrykkelig avtaler at tilbakeføring eller overføring 

til kredittgiveren av sikkerheten eller inntekter fra salget av 

sikkerheten er tilstrekkelig til å tilbakebetale kreditten. 

5.  For tilfeller der prisen som oppnås for den faste 

eiendommen, påvirker det beløpet forbrukeren skylder, skal 

medlemsstatene ha innført framgangsmåter eller tiltak for å 

oppnå best mulig pris for den realiserte faste eiendommen. 

Dersom det fortsatt er utestående gjeld etter en tvangs-

inndrivelse, skal medlemsstatene sikre at det innføres tiltak 

som letter tilbakebetalingen for å beskytte forbrukerne. 

KAPITTEL 11 

KRAV TIL ETABLERING AV OG TILSYN MED 

KREDITTFORMIDLERE OG UTPEKTE REPRESENTANTER 

Artikkel 29 

Godkjenning av kredittformidlere 

1.  Kredittformidlere skal være behørig godkjent av en 

vedkommende myndighet i hjemstaten for å utøve all 

kredittformidlingsvirksomhet eller deler av den som omhandlet 

i artikkel 4 nr. 5, eller for å yte rådgivningstjenester. Dersom en 

medlemsstat tillater utpekte representanter i henhold til artikkel 

31, skal det ikke kreves at en slik utpekt representant 

godkjennes som kredittformidler i henhold til denne artikkel.  
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2.  Medlemsstatene skal sikre at godkjenningen av 

kredittformidlere forutsetter at minst følgende faglige krav er 

oppfylt i tillegg til kravene i artikkel 9: 

a)  Kredittformidlere skal ha en yrkesansvarsforsikring som 

dekker det geografiske området der de tilbyr sine tjenester, 

eller en annen tilsvarende garanti mot erstatningsansvar 

som følge av yrkesmessig uaktsomhet. Når det gjelder 

tilknyttede kredittformidlere, kan hjemstaten fastsette at en 

slik forsikring eller tilsvarende garanti kan gis av en 

kredittgiver som kredittformidleren har fullmakt til å opptre 

på vegne av. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta og ved 

behov endre tekniske reguleringsstandarder for å fastsette 

et minstebeløp for yrkesansvarsforsikringen eller den 

tilsvarende garantien nevnt i første ledd i denne bokstav. 

Disse tekniske reguleringsstandardene skal vedtas i 

samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) 

nr. 1093/2010. 

 EBA skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

for å fastsette minstebeløpet for yrkesansvarsforsikringen 

eller den tilsvarende garantien nevnt i første ledd i denne 

bokstav og framlegge dem for Kommisjonen innen  

21. september 2014. EBA skal gjennomgå og ved behov 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å 

endre minstebeløpet for yrkesansvarsforsikringen eller den 

tilsvarende garantien nevnt i første ledd i denne bokstav og 

framlegge dem for Kommisjonen første gang innen  

21. mars 2018 og deretter hvert annet år. 

b)  En fysisk person som er etablert som kredittformidler, 

styremedlemmer hos en kredittformidler som er etablert 

som en juridisk person, og fysiske personer som utfører 

tilsvarende oppgaver hos en kredittformidler som er en 

juridisk person, men som ikke har et styre, skal ha god 

vandel. Som et minstekrav skal de ikke stå oppført i 

strafferegisteret eller i noe annet tilsvarende nasjonalt 

register i forbindelse med alvorlige straffbare forhold 

knyttet til vinningslovbrudd eller andre lovbrudd knyttet 

til finansiell virksomhet, og de skal ikke tidligere ha blitt 

slått konkurs, med mindre de har fått oppreisning i 

samsvar med nasjonal rett. 

c)  En fysisk person som er etablert som kredittformidler, 

styremedlemmer hos en kredittformidler som er etablert 

som en juridisk person, og fysiske personer som utfører 

tilsvarende oppgaver hos en kredittformidler som er en 

juridisk person, men som ikke har et styre, skal ha et 

tilstrekkelig kunnskaps- og kompetansenivå med hensyn til 

kredittavtaler. Hjemstaten skal fastsette det tilstrekkelige 

kunnskaps- og kompetansenivået i samsvar med prin-

sippene i vedlegg III. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at de kriteriene som fastsettes 

for å vurdere om kredittformidleres eller kredittgiveres 

personale oppfyller de faglige kravene, gjøres offentlig 

tilgjengelige. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at alle godkjente kreditt-

formidlere, uavhengig av om de er etablert som fysiske eller 

juridiske personer, innføres i et register hos en vedkommende 

myndighet i hjemstaten. Medlemsstatene skal sikre at registeret 

over kredittformidlere ajourføres og er offentlig tilgjengelig på 

internett. 

Registeret over kredittformidlere skal inneholde minst 

følgende opplysninger: 

a)  Navn på de personene i ledelsen som har ansvar for 

formidlingsvirksomheten. Medlemsstatene kan kreve 

registrering av alle fysiske personer med kundekontakt i et 

foretak som utøver kredittformidlingsvirksomhet. 

b)  Angivelse av i hvilke medlemsstater kredittformidleren 

utøver virksomhet i henhold til reglene for etablerings-

adgangen eller adgangen til å yte tjenester, og som 

kredittformidleren har underrettet vedkommende 

myndighet i hjemstaten om i samsvar med artikkel 32 nr. 3. 

c)  Angivelse av om kredittformidleren er tilknyttet eller 

ikke. 

Medlemsstater som beslutter å benytte seg av muligheten 

omhandlet i artikkel 30, skal sikre at det i registeret angis 

hvilken kredittgiver den tilknyttede kredittformidleren opptrer 

på vegne av. 

Medlemsstater som beslutter å benytte seg av muligheten 

omhandlet i artikkel 31, skal sikre at det i registeret angis 

hvilken kredittformidler eller, når det gjelder en tilknyttet 

kredittformidlers utpekte representant, kredittgiver de utpekte 

representantene opptrer på vegne av. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at 

a)  enhver kredittformidler som er en juridisk person, har sitt 

hovedkontor i samme medlemsstat som der den har sitt 

forretningskontor, dersom den har et forretningskontor i 

henhold til nasjonal rett, 

b)  enhver kredittformidler som ikke er en juridisk person, eller 

enhver kredittformidler som er en juridisk person, men som 

i henhold til nasjonal rett ikke har noe forretningskontor, 

har sitt hovedkontor i den medlemsstaten der den faktisk 

driver sin hovedvirksomhet.  
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6.  Hver medlemsstat skal opprette et felles informasjonssted 

som gir rask og enkel offentlig tilgang til opplysninger fra det 

nasjonale registeret, som skal samles elektronisk og holdes 

ajourført. Disse informasjonsstedene skal gi opplysninger som 

identifiserer hver medlemsstats vedkommende myndigheter. 

EBA skal på sitt nettsted offentliggjøre henvisninger eller 

hyperlenker til dette informasjonsstedet. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at alle godkjente kreditt-

formidlere og utpekte representanter løpende oppfyller 

kravene i nr. 2. Dette nummer berører ikke artikkel 30 og 31. 

8.  Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende denne 

artikkel på personer som utøver kredittformidlingsvirksomhet 

omhandlet i artikkel 4 nr. 5, dersom denne virksomheten 

utøves leilighetsvis i forbindelse med en yrkesvirksomhet som 

er underlagt lover og forskrifter eller yrkesetiske regler som 

ikke utelukker at slik virksomhet utøves. 

9.  Denne artikkel får ikke anvendelse på kredittinstitusjoner 

som er godkjent i samsvar med direktiv 2013/36/EU, eller på 

andre finansinstitusjoner som i henhold til nasjonal rett er 

omfattet av en tilsvarende godkjennings- og tilsynsordning. 

Artikkel 30 

Kredittformidlere som er knyttet til bare én kredittgiver 

1.  Uten at det berører artikkel 31 nr. 1, kan medlemsstatene 

tillate at tilknyttede kredittformidlere omhandlet i artikkel 4 

nr. 7 bokstav a) kan godkjennes av vedkommende 

myndigheter gjennom den kredittgiveren som den tilknyttede 

kredittformidleren opptrer på vegne av. 

I slike tilfeller skal kredittgiveren beholde det hele og fulle 

ansvar for enhver handling eller unnlatelse fra den tilknyttede 

kredittformidlerens side, når denne opptrer på vegne av 

kredittgiveren på områder som omfattes av dette direktiv. 

Medlemsstatene skal kreve at kredittgiveren sikrer at disse 

tilknyttede kredittformidlerne oppfyller minst de faglige 

kravene i artikkel 29 nr. 2. 

2.  Uten at det berører artikkel 34, skal kredittgivere 

overvåke virksomheten til tilknyttede kredittformidlere 

omhandlet i artikkel 4 nr. 7 bokstav a) for å sikre at de fortsatt 

etterkommer dette direktiv. Særlig skal kredittgiveren ha 

ansvar for å overvåke at den tilknyttede kredittformidleren og 

dens personale oppfyller kunnskaps- og kompetansekravene. 

Artikkel 31 

Utpekte representanter 

1.  Medlemsstatene kan beslutte å tillate at en kreditt-

formidler utpeker representanter. 

Dersom representanten utpekes av en tilknyttet kreditt-

formidler som omhandlet i artikkel 4 nr. 7 bokstav a), skal 

kredittgiveren beholde det hele og fulle ansvar for enhver 

handling eller unnlatelse fra den utpekte representantens side, 

når denne opptrer på vegne av den tilknyttede kreditt-

formidleren på områder som omfattes av dette direktiv. I 

andre tilfeller skal kredittformidleren beholde det hele og fulle 

ansvar for enhver handling eller unnlatelse fra den utpekte 

representantens side, når denne opptrer på vegne av kreditt-

formidleren på områder som omfattes av dette direktiv. 

2.  Kredittformidlerne skal sikre at deres utpekte repre-

sentanter oppfyller minst de faglige kravene i artikkel 29 nr. 2. 

Hjemstaten kan imidlertid fastsette at yrkesansvarsforsikring 

eller en tilsvarende garanti kan gis av en kredittformidler som 

den utpekte representanten har fullmakt til å opptre på vegne av. 

3.  Uten at det berører artikkel 34, skal kredittformidlere 

overvåke sine utpekte representanters virksomhet for å sikre 

fullt samsvar med dette direktiv. Særlig skal kredittformidlerne 

ha ansvar for å overvåke at de utpekte representantene og deres 

personale oppfyller kunnskaps- og kompetansekravene. 

4.  Medlemsstater som beslutter å tillate at en kreditt-

formidler utpeker representanter, skal opprette et offentlig 

register som inneholder minst opplysningene nevnt i artikkel 

29 nr. 4. Utpekte representanter skal registreres i det offentlige 

registeret i den medlemsstaten der de er etablert. Registeret 

skal ajourføres regelmessig. Det skal være offentlig 

tilgjengelig på internett. 

Artikkel 32 

Kredittformidleres etableringsadgang og adgang til å yte 

tjenester 

1.  Dersom en kredittformidler er godkjent av 

vedkommende myndighet i hjemstaten i henhold til artikkel 

29 nr. 1, skal godkjenningen være gyldig i hele Unionen uten 

at det kreves ytterligere godkjenning fra vedkommende 

myndigheter i vertsstatene for å utøve den virksomheten og 

yte de tjenestene som godkjenningen omfatter, forutsatt at de 

formene for virksomhet som kredittformidleren har til hensikt 

å utøve i vertsstatene, er omfattet av godkjenningen. Det skal 

imidlertid ikke tillates at kredittformidlere yter sine tjenester i 

forbindelse med kredittavtaler som ikke-kredittinstitusjoner 

tilbyr forbrukere i en medlemsstat der slike ikke-kreditt-

institusjoner ikke får utøve virksomhet.  
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2.  Representanter utpekt i medlemsstater som benytter seg 

av muligheten i henhold til artikkel 31, skal ikke utøve all 

kredittformidlingsvirksomhet eller deler av den som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 5, eller yte rådgivningstjenester i 

medlemsstater der slike utpekte representanter ikke får utøve 

virksomhet. 

3.  Enhver godkjent kredittformidler som har til hensikt å 

utøve virksomhet for første gang i én eller flere medlemsstater 

i henhold til adgangen til å yte tjenester eller i forbindelse med 

opprettelsen av en filial, skal underrette vedkommende 

myndigheter i hjemstaten. 

Innen én måned etter denne underretningen skal disse 

vedkommende myndighetene melde fra til vedkommende 

myndigheter i de berørte vertsstatene om kredittformidlerens 

hensikt, og de skal samtidig underrette den berørte kreditt-

formidleren om denne meldingen. De skal underrette 

vedkommende myndigheter i de berørte vertsstatene om de 

kredittgiverne som kredittformidleren er tilknyttet, og om 

hvorvidt kredittgiverne tar det hele og fulle ansvar for 

kredittformidlerens virksomhet. Vertsstaten skal anvende 

opplysningene de mottar fra hjemstaten, til å legge inn 

nødvendige opplysninger i sitt register. 

Kredittformidleren kan innlede sin virksomhet én måned etter 

datoen da denne ble underrettet av vedkommende myndigheter i 

hjemstaten om meldingen nevnt i annet ledd. 

4.  Før en kredittformidlers filial innleder sin virksomhet, 

eller innen to måneder etter at meldingen nevnt i nr. 3 annet 

ledd ble mottatt, skal vedkommende myndigheter i vertsstaten 

forberede tilsynet med kredittformidleren i samsvar med 

artikkel 34 og ved behov opplyse kredittformidleren om på 

hvilke vilkår slik virksomhet skal utøves i vertsstaten på 

områder som ikke er harmonisert i unionsretten. 

Artikkel 33 

Tilbakekalling av godkjenning av kredittformidlere 

1.  Vedkommende myndighet i hjemstaten kan tilbakekalle 

en godkjenning som er gitt til en kredittformidler i samsvar 

med artikkel 29, dersom en slik kredittformidler 

a)  uttrykkelig gir avkall på godkjenningen eller verken har 

utøvd kredittformidlingsvirksomhet som omhandlet i 

artikkel 4 nr. 5, eller har ytt rådgivningstjenester i de 

foregående seks månedene, med mindre den berørte 

medlemsstaten har fastsatt at godkjenningen bortfaller i 

slike tilfeller, 

b)  har fått godkjenningen på grunnlag av uriktige eller 

villedende opplysninger eller andre uregelmessigheter, 

c)  ikke lenger oppfyller de kravene som ble stilt for 

godkjenningen, 

d)  kommer inn under et av de tilfellene der det i nasjonal 

rett, med hensyn til forhold som ikke omfattes av dette 

direktivs virkeområde, er fastsatt at godkjenningen skal 

tilbakekalles, 

e)  har gjort seg skyldig i alvorlige eller systematiske 

overtredelser av bestemmelsene om driftsvilkår for 

kredittformidlere som er vedtatt i henhold til dette 

direktiv. 

2.  Dersom godkjenningen av kredittformidleren tilbakekalles 

av vedkommende myndighet i hjemstaten, skal sistnevnte på en 

hensiktsmessig måte underrette vedkommende myndigheter i 

vertsstatene om tilbakekallingen så snart som mulig og senest 

innen 14 dager. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at kredittformidlere hvis 

godkjenning er tilbakekalt, uten unødig opphold slettes fra 

registeret. 

Artikkel 34 

Tilsyn med kredittformidlere og utpekte representanter 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter i 

hjemstaten fører tilsyn med kredittformidlernes løpende 

virksomhet. 

Medlemsstatene skal fastsette at det føres tilsyn med 

tilknyttede kredittformidlere direkte eller som del av tilsynet 

med den kredittgiveren som de opptrer på vegne av, dersom 

kredittgiveren er en kredittinstitusjon som er godkjent i 

samsvar med direktiv 2013/36/EU, eller en annen finans-

institusjon som i henhold til nasjonal rett er omfattet av en 

tilsvarende godkjennings- og tilsynsordning. Dersom den 

tilknyttede kredittformidleren yter tjenester i en annen 

medlemsstat enn hjemstaten, skal det imidlertid føres direkte 

tilsyn med den tilknyttede kredittformidleren. 

Hjemstater som tillater at kredittformidlere utpeker repre-

sentanter i samsvar med artikkel 31, skal sikre at det føres 

tilsyn med slike utpekte representanter enten direkte eller som 

del av tilsynet med den kredittformidleren som de opptrer på 

vegne av. 

2.  Vedkommende myndigheter i de medlemsstatene der en 

kredittformidler har en filial, skal ha ansvar for å sikre at 

tjenestene som ytes av kredittformidler på dens territorium, 

oppfyller forpliktelsene som er fastsatt i artikkel 7 nr. 1, i 

artikkel 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 og 39 og i 

bestemmelser vedtatt i henhold til disse artiklene.  
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Dersom vedkommende myndigheter i en vertsstat fastslår at 

en kredittformidler som har en filial på dens territorium, ikke 

overholder de bestemmelsene som den berørte medlemsstaten 

har vedtatt i henhold til artikkel 7 nr. 1 og artikkel 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 og 39, skal disse myndighetene 

kreve at den berørte kredittformidleren bringer det lovstridige 

forholdet til opphør. 

Dersom den berørte kredittformidleren ikke treffer de 

nødvendige tiltakene, skal vedkommende myndigheter i 

vertsstaten treffe alle egnede tiltak for å sikre at den berørte 

kredittformidleren bringer det lovstridige forholdet til opphør. 

Tiltakets art skal meddeles vedkommende myndigheter i 

hjemstaten. 

Dersom kredittformidleren, til tross for tiltaket som er truffet av 

vertsstaten, fortsetter å overtre bestemmelsene nevnt i første 

ledd som gjelder i vertsstaten, kan vertsstaten, etter å ha 

underrettet vedkommende myndigheter i hjemstaten, treffe 

egnede tiltak for å forebygge eller straffe nye uregelmessigheter 

og om nødvendig hindre at kredittformidleren innleder nye 

transaksjoner på dens territorium. Kommisjonen skal uten 

unødig opphold underrettes om slike tiltak. 

Dersom hjemstatens vedkommende myndighet har 

innvendinger mot et slikt tiltak som vertsstaten har truffet, kan 

den henvise saken til EBA og anmode om EBAs bistand i 

samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. I så 

fall kan EBA handle i samsvar med den myndigheten den er 

gitt i henhold til nevnte artikkel. 

3.  Vedkommende myndigheter i de medlemsstatene der 

filialen ligger, skal ha rett til å undersøke filialens ordninger 

og kreve de endringene som er strengt nødvendige for at de 

skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til nr. 2, og for 

at vedkommende myndigheter i hjemstaten skal kunne 

håndheve forpliktelsene fastsatt i artikkel 7 nr. 2, 3 og 4 og i 

bestemmelser vedtatt i henhold til nevnte artikler, med hensyn 

til de tjenestene filialen tilbyr. 

4.  Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten har klare 

og påviselige grunner til å fastslå at en kredittformidler som 

utøver virksomhet på dens territorium i henhold til adgangen 

til å yte tjenester, ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til 

bestemmelsene vedtatt etter dette direktiv, eller at en 

kredittformidler som har en filial på dens territorium, ikke 

oppfyller sine forpliktelser i henhold til bestemmelsene vedtatt 

etter dette direktiv, unntatt de som er angitt i nr. 2, skal den 

meddele disse grunnene til vedkommende myndighet i 

hjemstaten, som skal treffe egnede tiltak. 

Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten ikke treffer 

tiltak innen én måned etter at disse grunnene er meddelt, eller 

dersom en kredittformidler, til tross for tiltaket som er truffet 

av vedkommende myndighet i hjemstaten, fortsetter å opptre 

på en måte som klart skader interessene til vertsstatens 

forbrukere eller markedenes ordnede virkemåte, gjelder 

følgende: 

a)  Vedkommende myndighet i vertsstaten skal, etter å ha 

underrettet vedkommende myndighet i hjemstaten, treffe 

alle nødvendige tiltak for å beskytte forbrukerne og sikre 

at markedene virker på en tilfredsstillende måte, herunder 

ved å hindre en kredittformidler i å innlede nye 

transaksjoner på dens territorium. Kommisjonen og EBA 

skal uten unødig opphold underrettes om slike tiltak. 

b)  Vedkommende myndighet i vertsstaten kan henvise saken 

til EBA og anmode om bistand i samsvar med artikkel 19 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. I så fall kan EBA handle 

i samsvar med den myndigheten den er gitt i henhold til 

nevnte artikkel. 

5.  Medlemsstatene skal fastsette at når en kredittformidler 

som er godkjent i en annen medlemsstat, har opprettet en filial 

på dens territorium, kan vedkommende myndigheter i 

hjemstaten i utførelsen av sine oppgaver, og etter å ha 

underrettet vedkommende myndigheter i vertsstaten, foreta 

stedlig tilsyn i denne filialen. 

6.  Den fordelingen av oppgaver mellom medlemsstatene 

som er fastsatt i denne artikkel, berører ikke medlemsstatenes 

myndighet på områder som ikke omfattes av dette direktiv, i 

samsvar med deres forpliktelser i henhold til unionsretten. 

KAPITTEL 12 

GODKJENNING AV OG TILSYN MED IKKE-

KREDITTINSTITUSJONER 

Artikkel 35 

Godkjenning av og tilsyn med ikke-kredittinstitusjoner 

Medlemsstatene skal sikre at ikke-kredittinstitusjoner blir 

gjenstand for en egnet godkjenningsprosess, herunder at en 

vedkommende myndighet registrerer og fører tilsyn med ikke-

kredittinstitusjoner. 

KAPITTEL 13 

SAMARBEID MELLOM VEDKOMMENDE MYNDIGHETER I 

FORSKJELLIGE MEDLEMSSTATER 

Artikkel 36 

Plikt til å samarbeide 

1.  Vedkommende myndigheter i forskjellige medlemsstater 

skal ved behov samarbeide for å kunne utføre sine oppgaver i 

henhold til dette direktiv og skal utøve den myndigheten de 

har i henhold til dette direktiv eller nasjonal rett.  
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Vedkommende myndigheter skal bistå vedkommende 

myndigheter i andre medlemsstater. De skal særlig utveksle 

opplysninger og samarbeide om undersøkelser eller tilsyn. 

For å lette og framskynde samarbeidet, og særlig utvekslingen 

av opplysninger, skal medlemsstatene utpeke en enkelt 

vedkommende myndighet som kontaktpunkt for dette direktivs 

formål. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 

øvrige medlemsstatene om navnet på de myndighetene som er 

utpekt til å motta anmodninger om utveksling av opplysninger 

eller samarbeid i henhold til dette nummer. 

2.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige administrative og 

organisatoriske tiltak for å lette bistanden omhandlet i nr. 1. 

3.  Vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som er 

utpekt som kontaktpunkter for dette direktivs formål i samsvar 

med nr. 1, skal uten unødig opphold gi hverandre de 

opplysningene som er nødvendige for at vedkommende 

myndigheter som er utpekt i henhold til artikkel 5, kan utføre 

sine oppgaver i samsvar med bestemmelsene som er vedtatt i 

henhold til dette direktiv. 

Vedkommende myndigheter som utveksler opplysninger med 

andre vedkommende myndigheter i henhold til dette direktiv, 

kan når de oversender opplysningene, angi at de ikke skal gis 

videre uten deres uttrykkelige samtykke, og opplysningene 

skal i så fall utveksles bare for de formålene disse 

myndighetene har gitt sitt samtykke til. 

Vedkommende myndighet som er utpekt som kontaktpunkt, kan 

gi opplysninger som er mottatt, videre til andre vedkommende 

myndigheter, men skal ikke overføre opplysningene til andre 

organer eller fysiske eller juridiske personer uten uttrykkelig 

samtykke fra vedkommende myndigheter som har gitt 

opplysningene, og bare for de formålene disse myndighetene 

har gitt sitt samtykke til, unntatt i behørig begrunnede tilfeller, 

og i så fall skal den umiddelbart underrette det kontaktpunktet 

som har gitt opplysningene. 

4.  En vedkommende myndighet kan avslå en anmodning 

om samarbeid om å foreta en undersøkelse eller et tilsyn eller 

å utveksle opplysninger som omhandlet i nr. 3 bare dersom 

a)  undersøkelsen, kontrollen på stedet, tilsynet eller 

utvekslingen av opplysninger kan være til skade for den 

berørte medlemsstatens suverenitet, sikkerhet eller 

offentlige orden, 

b)  det hos myndighetene i den anmodede medlemsstaten 

allerede er innledet rettergang for de samme forholdene 

og mot de samme personene, eller 

c)  disse personene allerede har fått en endelig dom for de 

samme forholdene i den anmodede medlemsstaten. 

Ved slikt avslag skal vedkommende myndighet underrette 

vedkommende anmodende myndighet om dette og gi så 

detaljerte opplysninger som mulig. 

Artikkel 37 

Løsning av tvister mellom vedkommende myndigheter i 

forskjellige medlemsstater 

Vedkommende myndigheter kan henvise saken til EBA 

dersom en anmodning om samarbeid, særlig om utveksling av 

opplysninger, er blitt avslått eller ikke er blitt imøtekommet 

innen rimelig tid, og anmode om EBAs bistand i samsvar med 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. I slike tilfeller 

kan EBA handle i samsvar med den myndigheten den er gitt i 

henhold til nevnte artikkel, og en bindende beslutning som 

treffes av EBA i samsvar med nevnte artikkel, skal være 

bindende for de berørte vedkommende myndigheter, uansett 

om disse vedkommende myndighetene er medlemmer av EBA 

eller ikke. 

KAPITTEL 14 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 38 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som 

får anvendelse ved overtredelse av nasjonale bestemmelser 

vedtatt på grunnlag av dette direktiv, og skal treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Sanksjonene 

skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

2.  Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende 

myndighet kan offentliggjøre enhver administrativ sanksjon 

som blir ilagt ved overtredelse av tiltak som er vedtatt for å 

innarbeide dette direktiv, med mindre slik offentliggjøring kan 

skape alvorlig uro på finansmarkedene eller påføre berørte 

parter uforholdsmessig stor skade. 

Artikkel 39 

Ordninger for tvisteløsning 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det er innført egnede og 

effektive klage- og erstatningsordninger for utenrettslig løsning 

av forbrukertvister med kredittgivere, kredittformidlere og 

utpekte representanter i forbindelse med kredittavtaler, og 

eksisterende organer kan benyttes dersom det er hensiktsmessig. 

Medlemsstatene skal sikre at slike ordninger får anvendelse på 

kredittgivere og kredittformidlere og omfatter utpekte repre-

sentanters virksomhet.  
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2.  Medlemsstatene skal kreve at organer med ansvar for 

utenrettslig løsning av forbrukertvister samarbeider for å løse 

tverrnasjonale tvister om kredittavtaler. 

Artikkel 40 

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 14 nr. 9 og artikkel 17 nr. 8 skal gis Kommisjonen på 

ubestemt tid fra 20. mars 2014. 

3.  Europaparlamentet eller Rådet kan når som helst 

tilbakekalle den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 14 

nr. 9 og artikkel 17 nr. 8. En beslutning om tilbakekalling 

innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen får anvendelse 

dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den 

berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede 

er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 14 nr. 9 

og artikkel 17 nr. 8 skal tre i kraft bare dersom verken 

Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot 

rettsakten innen en frist på tre måneder etter at rettsakten ble 

meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen 

begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer til 

å gjøre innsigelse. Fristen forlenges med tre måneder på 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 41 

Direktivets ufravikelighet 

Medlemsstatene skal sikre at 

a)  forbrukere ikke kan gi avkall på de rettighetene som er 

gitt dem ved nasjonal rett som innarbeider dette direktiv, 

b)  de tiltakene som de vedtar for å innarbeide dette direktiv, 

ikke kan omgås på en måte som kan føre til at forbrukerne 

mister det vernet som dette direktiv gir, gjennom måten 

avtalene er formulert på, særlig ved å integrere kreditt-

avtaler som omfattes av dette direktiv, i kredittavtaler hvis 

egenskap eller formål ville gjøre det mulig å unngå 

anvendelsen av disse tiltakene. 

Artikkel 42 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 21. mars 2016 vedta og 

kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

2.  Medlemsstatene skal anvende bestemmelsene nevnt i 

nr. 1 fra 21. mars 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på 

det området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 43 

Overgangsbestemmelser 

1.  Dette direktiv får ikke anvendelse på kredittavtaler som 

foreligger før 21. mars 2016. 

2.  Kredittformidlere som allerede før 21. mars 2016 utøver 

kredittformidlingsvirksomhet som omhandlet i artikkel 4 nr. 5, 

og som ennå ikke er godkjent i samsvar med vilkårene fastsatt 

i nasjonal rett i hjemstaten som innarbeider dette direktiv, kan 

fortsette å utøve denne virksomheten i samsvar med nasjonal 

rett fram til 21. mars 2017. En kredittformidler som benytter 

seg av dette unntaket, kan utøve virksomheten bare i 

hjemstaten, med mindre den også oppfyller de nødvendige 

lovfestede kravene i vertsstatene. 

3.  Kredittgivere, kredittformidlere eller utpekte repre-

sentanter som utøver virksomhet som omfattes av dette direktiv 

før 20. mars 2014, skal være i samsvar med nasjonal rett som 

innarbeider artikkel 9, innen 21. mars 2017. 

Artikkel 44 

Revisjonsklausul 

Kommisjonen skal innen 21. mars 2019 foreta en gjennom-

gåelse av dette direktiv. Gjennomgåelsen skal omfatte en 

vurdering av hvorvidt bestemmelsene om forbrukere og det 

indre marked er effektive og hensiktsmessige. 

Gjennomgåelsen skal omfatte følgende: 

a)  En vurdering av bruken av og forbrukerens forståelse av 

og tilfredshet med ESIS.  
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b)  En analyse av andre opplysninger som gis før avtalen 

inngås. 

c)  En analyse av kredittformidleres og kredittgiveres virk-

somhet over landegrensene. 

d)  En analyse av hvordan markedet har utviklet seg for ikke-

kredittinstitusjoner som tilbyr kredittavtaler i forbindelse 

med fast eiendom til boligformål. 

e)  En vurdering av behovet for ytterligere tiltak, herunder et 

pass for ikke-kredittinstitusjoner som tilbyr kredittavtaler i 

forbindelse med fast eiendom til boligformål. 

f)  En undersøkelse av behovet for å innføre ytterligere 

rettigheter og forpliktelser i fasen etter at kredittavtalen er 

inngått. 

g)  En vurdering av om dette direktivs virkeområde fortsatt er 

hensiktsmessig, idet det tas hensyn til hvordan det påvirker 

andre, erstattbare former for kreditt. 

h)  En vurdering av hvorvidt det kreves ytterligere tiltak for å 

sikre sporbarhet for kredittavtaler med sikkerhet i fast 

eiendom til boligformål. 

i)  En vurdering av tilgangen til data som gjelder prisut-

viklingen for fast eiendom til boligformål, og i hvilket 

omfang dataene er sammenlignbare. 

j)  En vurdering av om det fortsatt er hensiktsmessig å anvende 

direktiv 2008/48/EF på usikrede kreditter hvis formål er 

renovering av en fast eiendom til boligformål for et samlet 

kredittbeløp som overstiger det høyeste beløpet som er 

fastsatt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) i nevnte direktiv. 

k)  En vurdering av om ordningene for offentliggjøring av 

sanksjoner i henhold til artikkel 38 nr. 2 sikrer tilstrekkelig 

gjennomsiktighet. 

l)  En vurdering av om advarslene nevnt i artikkel 11 nr. 6 og 

artikkel 13 nr. 2 står i forhold til formålet, og av muligheten 

for ytterligere harmonisering av advarsler om risiko. 

Artikkel 45 

Ytterligere initiativer for ansvarlig utlåns- og 

innlånsvirksomhet 

Innen 21. mars 2019 skal Kommisjonen framlegge en utførlig 

rapport med en vurdering av de omfattende utfordringene i 

forbindelse med privat overforgjelding som er direkte knyttet 

til kredittvirksomhet. Den vil også undersøke behovet for 

tilsyn med kredittregistre og muligheten for å utvikle mer 

fleksible og pålitelige markeder. Rapporten skal, dersom det 

er hensiktsmessig, følges av forslag til regelverk. 

Artikkel 46 

Endring av direktiv 2008/48/EF 

I artikkel 2 i direktiv 2008/48/EF skal nytt nummer lyde: 

«2a.  Uten hensyn til nr. 2 bokstav c) får dette direktiv 

anvendelse på usikrede kredittavtaler hvis formål er 

renovering av en fast eiendom til boligformål for et samlet 

kredittbeløp som overstiger 75 000 euro.» 

Artikkel 47 

Endring av direktiv 2013/36/EU 

I direktiv 2013/36/EU skal ny artikkel 54a lyde: 

«Artikkel 54a 

Artikkel 53 og 54 skal ikke berøre den undersøkelses-

myndigheten som Europaparlamentet er gitt i henhold til 

artikkel 226 i TEUV.» 

Artikkel 48 

Endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 

I forordning (EU) nr. 1093/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 13 nr. 1 skal annet ledd lyde: 

 «Dersom Kommisjonen vedtar en teknisk regulerings-

standard som er identisk med utkastet til teknisk 

reguleringsstandard som Myndigheten har framlagt, skal 

fristen for innsigelser fra Europaparlamentet og Rådet være 

én måned fra den dagen underretningen ble gitt. På 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med en innledende periode på én måned, og den kan 

forlenges med en ytterligere periode på én måned.» 

2)  I artikkel 17 nr. 2 skal annet ledd lyde: 

 «Uten at det berører myndigheten fastsatt i artikkel 35, skal 

vedkommende myndighet omgående framlegge alle de 

opplysningene som Myndigheten anser som nødvendige for 

granskingen, herunder om hvordan rettsaktene som er 

omhandlet i artikkel 1 nr. 2, får anvendelse i samsvar med 

unionsretten.»  
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Artikkel 49 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 50 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 4. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ E. VENIZELOS 

 President Formann 

 ______  
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VEDLEGG I 

BEREGNING AV DEN EFFEKTIVE ÅRLIGE RENTEN (EÅR) 

I. Grunnligning som uttrykker samsvar mellom utnyttelse av kredittmuligheten på den ene side og tilbakebetalinger 

og omkostninger på den annen. 

 Grunnligningen, som fastsetter den effektive årlige renten (EÅR), sammenstiller på årsbasis den samlede 

nåverdien av utnyttelse av kredittmuligheten på den ene side og den samlede nåverdien av tilbakebetalinger og 

betalinger av omkostninger på den annen, dvs.: 

 

der 

— X er den effektive årlige renten, 

— m er det tallet som tilsvarer siste utnyttelse av kredittmuligheten, 

— k er det tallet som tilsvarer en utnyttelse av kredittmuligheten slik at 1 ≤ k ≤ m, 

— Ck er beløpet for utnyttelse av kredittmuligheten k, 

— tk er tidsintervallet, uttrykt i år eller brøkdeler av et år, mellom tidspunktet for første utnyttelse av kreditt-

muligheten og tidspunktet for hver senere utnyttelse av kredittmuligheten, slik at t1 = 0, 

— m′ er tallet på siste tilbakebetaling eller siste betaling av omkostninger, 

— l er det tallet som tilsvarer en tilbakebetaling eller en betaling av omkostninger, 

— Dl er beløpet for en tilbakebetaling eller en betaling av omkostninger, 

— sl er tidsintervallet, uttrykt i år eller brøkdeler av et år, mellom tidspunktet for første utnyttelse av kreditt-

muligheten og tidspunktet for hver senere tilbakebetaling eller betaling av omkostninger. 

Merknader: 

a)  Beløpene som betales av begge parter på forskjellige tidspunkter, skal ikke nødvendigvis være like store og 

skal heller ikke nødvendigvis betales med like store tidsintervaller. 

b)  Starttidspunktet er tidspunktet for den første utnyttelsen av kredittmuligheten. 

c)  Tidsintervallene mellom tidspunktene i beregningen skal uttrykkes i år eller brøkdeler av et år. Et år 

forutsettes å ha 365 dager (eller 366 dager for skuddår), 52 uker eller tolv like lange måneder. En slik måned 

forutsettes å ha 30,41666 dager (dvs. 365/12) uansett om det dreier seg om et skuddår eller ikke. 

 Dersom tidsintervallene mellom tidspunktene i beregningen ikke kan uttrykkes som et helt antall uker, 

måneder eller år, skal intervallene uttrykkes som et helt antall av én av disse periodene kombinert med et 

antall dager. Dersom dager anvendes, skal 

i)  hver dag medregnes, herunder helger og ferier, 

ii)  like lange perioder og deretter dager medregnes tilbake til datoen for første gangs utnyttelse av kreditt-

muligheten, 

iii)  lengden av en periode av dager beregnes uten den første dagen og med den siste dagen og uttrykkes i år 

ved at denne perioden divideres med antall dager (365 eller 366 dager) i hele året, regnet tilbake fra den 

siste dagen til samme dag i det foregående året. 

d)  Resultatet av beregningen skal uttrykkes med en nøyaktighet på minst én desimal. Dersom tallet til den 

etterfølgende desimalen er høyere enn eller lik 5, skal tallet til den foregående desimalen forhøyes med 1.  
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e)  Ligningen kan skrives om ved hjelp av en enkelt sum og begrepet strømmer (Ak), som vil være positive eller 

negative, altså enten betalt eller mottatt i løpet av periodene 1–n, uttrykt i år, dvs. 

 

 der S er den nåværende saldoen av strømmene. Dersom målet er å opprettholde strømmenes likeverdighet, vil 

verdien være lik null. 

II.  Ytterligere forutsetninger for beregning av den effektive årlige renten 

a)  Dersom en kredittavtale gir forbrukeren frihet til å utnytte en kredittmulighet, skal det samlede kredittbeløpet 

anses for å være utnyttet umiddelbart og fullt ut. 

b)  Dersom en kredittavtale gir mulighet til å utnytte en kredittmulighet på ulike måter og med ulike omkostninger 

eller lånerenter, skal det samlede kredittbeløpet anses for å være utnyttet til høyeste omkostning og lånerente som 

er anvendt på den mest vanlige ordningen for utnyttelse av kredittmuligheten for denne typen kredittavtale. 

c)  Dersom en kredittavtale generelt gir forbrukeren frihet til å utnytte en kredittmulighet, men på en slik måte at 

kredittmuligheten pålegger en begrensning med hensyn til kredittbeløp og periode, skal kredittbeløpet anses for å 

være utnyttet på den tidligste datoen fastsatt i kredittavtalen og i samsvar med nevnte begrensninger for utnyttelse 

av kredittmuligheten. 

d)  Dersom ulike lånerenter og omkostninger blir tilbudt i en begrenset periode eller for et begrenset beløp, skal den 

høyeste lånerenten og de høyeste omkostningene anses for å være lånerenten og omkostningene i hele 

kredittavtalens løpetid. 

e)  Dersom det i kredittavtaler er avtalt en fast lånerente i den innledende perioden og det ved utløpet av denne 

perioden skal fastsettes en ny lånerente som deretter jevnlig justeres i samsvar med en avtalt indikator eller intern 

referanserente, skal beregningen av den effektive årlige renten baseres på forutsetningen om at lånerenten ved 

utløpet av perioden for den faste lånerenten er den samme som på tidspunktet for beregning av den effektive 

årlige renten basert på verdien av den avtalte indikatoren eller interne referanserenten på dette tidspunktet, men 

ikke lavere enn den faste lånerenten. 

f)  Dersom den relevante øvre grensen for kreditten ennå ikke er avtalt, skal den forutsettes å være 170 000 euro. 

Når det gjelder kredittavtaler som er verken betingede forpliktelser eller garantier og hvis formål ikke er å 

erverve eller beholde retten til fast eiendom eller grunn, kontokreditter, debetkort med betalingsutsettelse eller 

kredittkort, forutsettes denne øvre grensen å være 1 500 euro. 

g)  Når det gjelder andre kredittavtaler enn avtaler om kontokreditter, mellomfinansiering, kredittavtaler basert på 

verdiandel, betingede forpliktelser eller garantier og tidsubegrensede kredittavtaler som nevnt i forutsetningene 

fastsatt i bokstav i), j), k), l) og m), gjelder følgende: 

i)  Dersom datoen eller beløpet for en tilbakebetaling av kapital som forbrukeren skal foreta, ikke kan 

fastslås, skal det forutsettes at tilbakebetaling skjer på den tidligste av de datoene som er fastsatt i kreditt-

avtalen, og med det laveste beløpet som kredittavtalen gir adgang til. 

ii)  Dersom tidsintervallet mellom tidspunktet for første utnyttelse av kredittmuligheten og tidspunktet for den 

første innbetalingen som forbrukeren skal foreta, ikke kan fastslås, skal det forutsettes at det er det 

korteste tidsintervallet. 

h)  Dersom datoen eller beløpet for en innbetaling som forbrukeren skal foreta, ikke kan fastslås på grunnlag av 

kredittavtalen eller forutsetningene fastsatt i bokstav g), i), j), k), l) og m), forutsettes det at betalingen skjer i 

samsvar med de datoene og på de vilkårene som kreves av kredittgiveren, og når disse er ukjente, skal 

i) renter betales sammen med tilbakebetalingene av kapitalen, 

ii) gebyrer som ikke er rente, uttrykt som et engangsbeløp, betales på datoen for inngåelse av kredittavtalen, 

iii) gebyrer som ikke er rente, uttrykt som flere innbetalinger, betales med regelmessige mellomrom som 

starter på tidspunktet for første tilbakebetaling av kapital, og dersom beløpet for slike betalinger ikke er 

kjent, forutsettes det at innbetalingene er like store, 

iv) siste innbetaling innebære at resterende kapital, renter og eventuelle andre omkostninger innfris. 
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i)  Når det gjelder en kontokredittordning, skal det samlede kredittbeløpet anses for å være utnyttet fullt ut og for 

hele kredittavtalens løpetid. Dersom kontokredittordningens varighet ikke er kjent, skal den effektive årlige 

renten beregnes ut fra forutsetningen om at kredittens løpetid er tre måneder. 

j)  Når det gjelder en mellomfinansiering, skal det samlede kredittbeløpet anses for å være utnyttet fullt ut og for 

hele kredittavtalens løpetid. Dersom kredittavtalens løpetid ikke er kjent, skal den effektive årlige renten 

beregnes ut fra forutsetningen om at kredittens løpetid er tolv måneder. 

k)  Når det gjelder andre former for tidsubegrensede kredittavtaler enn en kontokredittordning og mellom-

finansiering, skal det forutsettes at 

i)  kreditten i forbindelse med kredittavtaler hvis formål er å erverve eller beholde rettigheter til fast 

eiendom, gis for en periode på 20 år regnet fra datoen for første gangs utnyttelse av kredittmuligheten, og 

at forbrukerens siste innbetaling innebærer at resterende kapital, renter og eventuelle andre omkostninger 

innfris; i forbindelse med kredittavtaler hvis formål ikke er å erverve eller beholde rettigheter til fast 

eiendom, eller som utnyttes gjennom debetkort med betalingsutsettelse eller kredittkort, skal denne 

perioden være ett år, 

ii)  kapitalen tilbakebetales av forbrukeren med like store månedlige innbetalinger, som starter én måned etter 

datoen for første gangs utnyttelse av kredittmuligheten. I tilfeller der kapitalen må tilbakebetales i sin 

helhet i form av en engangsinnbetaling innenfor hver enkelt betalingsperiode, skal imidlertid forbrukerens 

etterfølgende utnyttelse av kredittmuligheten og tilbakebetalinger av hele kapitalen forutsettes å finne sted 

i en periode på ett år. Renter og andre omkostninger skal pålegges i samsvar med disse utnyttelsene av 

kredittmuligheten og tilbakebetalingene av kapital og slik det er fastsatt i kredittavtalen. 

 I denne bokstav menes med «tidsubegrenset kredittavtale» en kredittavtale uten fastsatt løpetid, herunder 

kreditter som må tilbakebetales fullt ut innen eller etter en viss periode, men som kan utnyttes på nytt etter 

tilbakebetalingen. 

l)  Når det gjelder betingede forpliktelser eller garantier, skal det samlede kredittbeløpet anses for å være utnyttet 

fullt ut som ett enkelt beløp ved det som inntreffer først av 

a)  den seneste tillatte datoen for utnyttelse i henhold til den kredittavtalen som eventuelt ligger til grunn for 

den betingede forpliktelsen eller garantien, eller 

b)  utløpet av den innledende perioden før forlengelsen av avtalen, dersom det gjelder en kredittavtale som 

forlenges. 

m)  Når det gjelder kredittavtaler basert på verdiandel, skal 

i)  forbrukernes betalinger anses å finne sted på den eller de seneste datoene som er tillatt i henhold til 

kredittavtalen, 

ii)  prosentvise økninger i verdien av den faste eiendommen som sikrer kredittavtalen som er basert på 

verdiandel, og prosentsatsen for eventuelle inflasjonsindekser som er omhandlet i avtalen, forutsettes å 

være en prosentsats som er lik den høyeste verdien av enten sentralbankens gjeldende prosentsats for 

inflasjonsmålet eller inflasjonsnivået i den medlemsstaten der den faste eiendommen ligger, på tidspunktet 

for inngåelsen av kredittavtalen, eller 0 % dersom disse prosentsatsene er negative. 

 ______  
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VEDLEGG II 

STANDARDISERT EUROPEISK OPPLYSNINGSSKJEMA (ESIS) 

DEL A 

Teksten i denne modellen skal gjengis i sin helhet i ESIS. Teksten i hakeparentes skal erstattes med tilsvarende 

opplysninger. Veiledning for kredittgivere eller eventuelt kredittformidlere som skal fylle ut ESIS, gis i del B. 

Der det står «eventuelt», skal kredittgiveren gi de opplysningene som kreves, dersom de er relevante for kredittavtalen. 

Dersom opplysningene ikke er relevante, skal kredittgiveren slette de aktuelle opplysningene eller hele avsnittet (for 

eksempel i tilfeller der avsnittet ikke får anvendelse). Dersom hele avsnittet slettes, skal nummereringen av ESIS-

avsnittene justeres tilsvarende. 

Opplysningene nedenfor skal gis i ett enkelt dokument. Skrifttypen som brukes, skal være lett leselig. Fet skrift, skygge 

eller større skriftstørrelser skal brukes på opplysninger som skal framheves. Alle gjeldende advarsler om risiko skal 

framheves. 

ESIS-modell 

(Innledende tekst) 

Dette dokumentet ble utarbeidet for [forbrukerens navn] [dato]. 

Dette dokumentet ble utarbeidet på grunnlag av opplysningene som du har gitt hittil, og på de gjeldende vilkårene i 

finansmarkedet. 

Opplysningene nedenfor er gyldige fram til [gyldighetsdato], (eventuelt) med unntak av rentesatsen og andre 

kostnader. Etter denne datoen kan de endres i tråd med markedsvilkårene. 

(Eventuelt) Dette dokumentet forplikter ikke [kredittgiverens navn] til å gi deg et lån. 

1.  Långiver 

[Navn] 

[Telefonnummer] 

[Geografisk adresse] 

(Frivillig opplysning) [E-postadresse] 

(Frivillig opplysning) [Faksnummer] 

(Frivillig opplysning) [Nettadresse] 

(Frivillig opplysning) [Kontaktperson/-punkt] 

(Eventuelt informasjon om det ytes rådgivningstjenester:) [(Etter å ha vurdert dine behov og din situasjon, anbefaler 

vi at du velger dette pantelånet / anbefaler vi ikke et bestemt pantelån for deg. På grunnlag av dine svar på visse 

spørsmål gir vi deg imidlertid informasjon om dette pantelånet slik at du selv kan velge.)] 

2.  (Eventuelt) Kredittformidler 

[Navn] 

[Telefonnummer] 

[Geografisk adresse] 
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(Frivillig opplysning) [E-postadresse] 

(Frivillig opplysning) [Faksnummer] 

(Frivillig opplysning) [Nettadresse] 

(Frivillig opplysning) [Kontaktperson/-punkt] 

(Eventuelt [informasjon om det ytes rådgivningstjenester]) [(Etter å ha vurdert dine behov og din situasjon, anbefaler 

vi at du velger dette pantelånet / anbefaler vi ikke et bestemt pantelån for deg. På grunnlag av dine svar på visse 

spørsmål gir vi deg imidlertid informasjon om dette pantelånet slik at du selv kan velge.)] 

[Godtgjøring] 

3.  Hovedtrekk ved lånet 

Beløp og valuta for lånet som skal gis: [verdi][valuta] 

(Eventuelt) Dette lånet er ikke uttrykt i [låntakerens nasjonale valuta]. 

(Eventuelt) Verdien av lånet i [låntakerens nasjonale valuta] kan endre seg. 

(Eventuelt) For eksempel dersom verdien av [låntakerens nasjonale valuta] faller med 20 % i forhold til 

[lånevalutaen], vil verdien av lånet ditt øke til [sett inn beløpet i låntakerens nasjonale valuta]. Det kan bli høyere enn 

dette dersom verdien av [låntakerens nasjonale valuta] faller med mer enn 20 %. 

(Eventuelt) Verdien av lånet ditt vil være høyst [sett inn beløpet i låntakerens nasjonale valuta]. (Eventuelt) Du vil 

motta en advarsel dersom kredittbeløpet når [sett inn beløpet i låntakerens nasjonale valuta]. (Eventuelt) Du vil få 

mulighet til [sett inn rett til å reforhandle lån i utenlandsk valuta eller rett til å konvertere lån til [relevant valuta] og 

vilkår]. 

Lånets løpetid: [løpetid] 

[Type lån] 

[Type relevant rentesats] 

Samlet beløp som skal tilbakebetales: 

Dette betyr at du vil tilbakebetale [beløp] for hver [valutaenhet] du låner. 

(Eventuelt) [Dette / En del av dette] er et avdragsfritt lån. Du vil fortsatt skylde [sett inn det lånebeløpet som er et 

avdragsfritt lån] ved utløpet av låneperioden. 

(Eventuelt) Eiendommens anslåtte verdi med sikte på utfylling av dette opplysningsskjemaet: [sett inn beløp] 

(Eventuelt) Høyeste tilgjengelige lånebeløp i forhold til eiendommens verdi er [sett inn forholdet], eller 

minsteverdien av eiendommen som kreves for å låne beløpet i eksempelet, er [sett inn beløp] 

(Eventuelt) [Sikkerhet] 

4.  Rentesats og andre kostnader 

Den effektive årlige renten (EÅR) er den samlede kostnaden for lånet uttrykt som en årlig prosentsats. Den effektive 

årlige renten er angitt for at du skal kunne sammenligne ulike tilbud. 

Den effektive årlige renten som gjelder for lånet ditt, er [den effektive årlige renten]. 
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Den omfatter følgende: 

Rentesatsen [verdien i prosent eller eventuelt angivelse av en referanserente og prosentverdi for kredittgiverens 

rentemargin] 

[Andre elementer i den effektive årlige renten] 

Engangskostnader 

(Eventuelt) Du må betale et gebyr for å registrere pantelånet. [Sett inn gebyrbeløpet dersom dette er kjent, eller angi 

grunnlaget for beregningen.] 

Kostnader som skal betales regelmessig 

(Eventuelt) Denne effektive årlige renten beregnes på grunnlag av antakelser om rentesatsen. 

(Eventuelt) Ettersom [en del av] lånet er et lån med flytende rente, kan den faktiske effektive årlige renten avvike fra 

denne effektive årlige renten dersom rentesatsen for lånet endres. Dersom rentesatsen for eksempel øker til [scenario 

som beskrevet i del B], kan den effektive årlige renten øke til [sett inn eksempelet på den effektive årlige renten som 

tilsvarer scenarioet]. 

(Eventuelt) Vær oppmerksom på at denne effektive årlige renten beregnes under den forutsetning at rentesatsen i hele 

avtaleperioden forblir på det nivået som er fastsatt for den innledende perioden. 

(Eventuelt) Følgende kostnader er ikke kjent for långiveren og inngår derfor ikke i den effektive årlige renten: 

[Kostnader] 

(Eventuelt) Du må betale et gebyr for å registrere pantelånet. 

Gjør deg kjent med alle andre avgifter og kostnader som er knyttet til lånet. 

5.  Betalingenes hyppighet og antall 

Betalingshyppighet: [hyppighet] 

Antall betalinger: [antall] 

6.  Beløp for hvert avdrag 

[Beløp] [valuta] 

Inntekten din kan bli endret. Vurder om du fortsatt vil ha råd til å betale de [hyppighet] avdragene dine dersom du får 

lavere inntekt. 

(Eventuelt) Ettersom [dette / en del av dette] er et avdragsfritt lån, må du finne andre ordninger for å tilbakebetale 

[sett inn det lånebeløpet som er et avdragsfritt lån] som du vil skylde ved utløpet av låneperioden. Husk å legge til 

eventuelle ytterligere betalinger som skal foretas i tillegg til avdragsbeløpet som angis her. 

(Eventuelt) Rentesatsen på [en del av] dette lånet kan bli endret. Dette betyr at avdragsbeløpene vil kunne bli økt 

eller redusert. Dersom rentesatsen for eksempel øker til [scenario som beskrevet i del B], kan betalingene øke til [sett 

inn det avdragsbeløpet som tilsvarer scenarioet]. 

(Eventuelt) Verdien av det beløpet du skal betale i [låntakerens nasjonale valuta] hver [avdragshyppighet] kan bli 

endret. (Eventuelt) Dine betalinger kan øke til [sett inn høyeste beløp i låntakerens nasjonale valuta] hver [sett inn 

periode]. (Eventuelt) For eksempel dersom verdien av [låntakerens nasjonale valuta] faller med 20 % i forhold til 

[lånevalutaen], vil du måtte betale ytterligere [sett inn beløpet i låntakerens nasjonale valuta] hver [sett inn periode]. 

Dine betalinger vil kunne øke med mer enn dette. 

(Eventuelt) Den valutakursen som skal brukes for å konvertere din betaling i [lånevaluta] til [låntakerens nasjonale 

valuta], er den kursen som offentliggjøres av [navn på institusjonen som offentliggjør valutakursen] [dato], eller som 

beregnes [dato] ved hjelp av [sett inn navnet på referanseverdien eller beregningsmetoden]. 
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(Eventuelt) [Nærmere opplysninger om tilknyttede spareprodukter, lån med utsatt rentebetaling] 

7.  (Eventuelt) Eksempel på nedbetalingstabell 

Denne tabellen viser det beløpet som skal betales hver [hyppighet]. 

Avdragene (kolonne [relevant nr.]) er summen av renter som skal betales (kolonne [relevant nr.]), eventuelt innbetalt 

kapital (kolonne [relevant nr.]) og eventuelt andre kostnader (kolonne [relevant nr.]). (Eventuelt) Kostnadene i den 

andre kostnadskolonnen gjelder [liste over kostnadene]. Utestående kapital (kolonne [relevant nr.]) er det lånebeløpet 

som gjenstår etter hvert avdrag. 

[Tabell] 

8.  Ytterligere forpliktelser 

Låntakeren må oppfylle følgende forpliktelser for å dra nytte av lånevilkårene som beskrives i dette dokumentet. 

[Forpliktelser] 

(Eventuelt) Vær oppmerksom på at lånevilkårene som beskrives i dette dokumentet (herunder rentesatsen), kan bli 

endret dersom disse forpliktelsene ikke er oppfylt. 

(Eventuelt) Vær oppmerksom på de mulige konsekvensene av en senere oppsigelse av tilleggstjenestene som er 

knyttet til lånet: 

[Konsekvenser] 

9.  Førtidig tilbakebetaling 

Du har mulighet til å tilbakebetale dette lånet helt eller delvis før forfall. 

(Eventuelt) [Vilkår] 

(Eventuelt) Innløsningsgebyr: [sett inn beløpet eller, dersom dette ikke er mulig, beregningsmetoden] 

(Eventuelt) Dersom du velger å tilbakebetale dette lånet før forfall, ber vi deg kontakte oss for å få fastslått det 

nøyaktige innløsningsgebyret på det tidspunktet. 

10.  Fleksible funksjoner 

(Eventuelt) [Opplysninger om overførbarhet / inntreden i rettigheter] Du har mulighet til å overføre dette lånet til en 

annen [långiver][eller] [eiendom]. [Sett inn vilkår] 

(Eventuelt) Du har ikke mulighet til å overføre dette lånet til en annen [långiver] [eller] [eiendom]. 

(Eventuelt) Ytterligere funksjoner: [sett inn forklaring av ytterligere funksjoner oppført i del B og, valgfritt, 

eventuelle andre funksjoner som långiver tilbyr som del av kredittavtalen, og som ikke er nevnt i tidligere avsnitt]. 

11.  Låntakerens øvrige rettigheter 

(Eventuelt) Du har [betenkningstidens varighet] etter [det tidspunktet betenkningstiden begynner] til å vurdere om du 

vil forplikte deg til å ta opp dette lånet. (Eventuelt) Når du har mottatt kredittavtalen fra långiveren, kan du ikke 

godta den før utløpet av [betenkningstidens varighet]. 

(Eventuelt) I en periode på [angrefristens varighet] etter [det tidspunktet angrefristen begynner] kan du utøve retten 

til å si opp avtalen. [Vilkår] [Angi framgangsmåten] 
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(Eventuelt) Du kan miste retten til å si opp avtalen dersom du i løpet av denne perioden kjøper eller selger en 

eiendom som er knyttet til denne kredittavtalen. 

(Eventuelt) Dersom du velger å utøve retten til å trekke deg [fra kredittavtalen], bør du kontrollere om du fortsatt vil 

være bundet av andre forpliktelser som er knyttet til lånet [herunder tilleggstjenestene knyttet til lånet], [som 

omhandlet i avsnitt 8]. 

12.  Klager 

Kontakt [sett inn internt kontaktpunkt og kilde til opplysninger om framgangsmåte] dersom du ønsker å klage. 

(Eventuelt) Siste frist for å behandle klagen [tidsrom]. 

(Eventuelt) [Dersom du ikke er fornøyd med vår interne behandling av klagen,] kan du også kontakte [sett inn navn 

på eksternt organ for utenrettslig klagebehandling og tvisteløsning], (eventuelt) eller du kan kontakte FIN-NET for å 

få opplysninger om det tilsvarende organet i landet ditt. 

13.  Manglende oppfyllelse av forpliktelsene som er knyttet til lånet: konsekvenser for låntakeren 

[Typer av manglende oppfyllelse] 

[Økonomiske virkninger og/eller rettsvirkninger] 

Dersom du har vanskeligheter med å foreta de [hyppighet] betalingene, ber vi deg om straks å ta kontakt med oss slik 

at vi kan finne mulige løsninger. 

(Eventuelt) Som en siste utvei kan hjemmet ditt bli tatt fra deg dersom du ikke overholder betalingsfristene. 

(Eventuelt) 14 Tilleggsopplysninger 

(Eventuelt) [Opplysning om lovgivningen som får anvendelse på kredittavtalen]. 

(Dersom långiveren har til hensikt å bruke et annet språk enn språket i ESIS) Opplysninger og avtalevilkår vil bli gitt 

på [språk]. Med ditt samtykke vil all kommunikasjon skje på [språk] i kredittavtalens løpetid. 

[Sett inn erklæring om retten til å få eller bli tilbudt, alt etter hva som er relevant, et utkast til kredittavtale] 

15.  Tilsynsmyndighet 

Denne långiveren er underlagt tilsyn av [tilsynsmyndighetenes navn og nettadresser] 

(Eventuelt) Denne kredittformidleren er underlagt tilsyn av [tilsynsmyndighetens navn og nettadresse]. 

DEL B 

Veiledning for utfylling av ESIS 

Ved utfyllingen av ESIS skal minst følgende veiledning følges. Medlemsstatene kan imidlertid utdype eller ytterligere 

spesifisere veiledningen for utfylling av ESIS. 

Avsnittet «Innledende tekst» 

1)  Gyldighetsdatoen skal være tydelig framhevet. I dette avsnitt menes med «gyldighetsdato» det tidsrommet 

opplysningene, f.eks. lånerenten, i ESIS vil forbli uendret og vil få anvendelse dersom kredittgiveren beslutter å gi 

kreditten i denne perioden. Dersom fastsettelsen av gjeldende lånerente og andre kostnader avhenger av resultatene av 

salget av underliggende obligasjoner, kan den endelige lånerenten og andre kostnader avvike fra det som er angitt. Bare 

under slike omstendigheter skal det angis at gyldighetsdatoen ikke gjelder for lånerenten og andre kostnader, ved at 

følgende ord tilføyes: «unntatt rentesatsen og andre kostnader». 
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Avsnitt «1. Långiver» 

1)  Kredittgiverens navn, telefonnummer og geografiske adresse skal omfatte de kontaktopplysningene som forbrukeren 

kan anvende i forbindelse med framtidig korrespondanse. 

2)  Opplysninger om e-postadresse, faksnummer, nettadresse og kontaktperson/-punkt gis på frivillig grunnlag. 

3)  Når transaksjonen tilbys ved fjernsalg, skal kredittgiveren i samsvar med artikkel 3 i direktiv 2002/65/EF, dersom 

det er relevant, angi sin representants navn og geografiske adresse i forbrukerens bostedsstat. Telefonnummer,  

e-postadresse og nettadresse til kredittgiverens representant angis på frivillig grunnlag. 

4)  Dersom avsnitt 2 ikke får anvendelse, skal kredittgiveren opplyse forbrukeren om det ytes rådgivningstjenester, og 

eventuelt på hvilket grunnlag, ved hjelp av formuleringen i del A. 

(Eventuelt) Avsnitt «2 Kredittformidler» 

Dersom produktopplysningene gis til forbrukeren av en kredittformidler, skal følgende opplysninger inngå: 

1)  Kredittformidlerens navn, telefonnummer og geografiske adresse skal omfatte de kontaktopplysningene som 

forbrukeren kan anvende i forbindelse med framtidig korrespondanse. 

2)  Opplysninger om e-postadresse, faksnummer, nettadresse og kontaktperson/-punkt gis på frivillig grunnlag. 

3)  Kredittformidleren skal opplyse forbrukeren om det ytes rådgivningstjenester, og eventuelt på hvilket grunnlag, 

ved hjelp av formuleringen i del A. 

4)  En redegjørelse om hvordan kredittformidleren godtgjøres. Når den mottar provisjon fra en kredittgiver, skal 

beløpet og kredittgiverens navn opplyses dersom dette ikke er det samme som i avsnitt 1. 

Avsnitt «3. Hovedtrekk ved lånet» 

1)  I dette avsnitt skal det gis en klar redegjørelse for kredittens viktigste kjennetegn, herunder verdien og valutaen og 

de potensielle risikoene som er knyttet til lånerenten, herunder risikoene som er omhandlet i nr. 8, og 

amortiseringsstrukturen. 

2)  Dersom lånevalutaen er en annen enn forbrukerens nasjonale valuta, skal kredittgiveren angi at forbrukeren 

regelmessig vil motta en advarsel, i det minste når valutakursen svinger med mer enn 20 %, eventuelt informere 

om retten til å konvertere kredittavtalens valuta eller muligheten til å reforhandle vilkårene samt alle andre 

ordninger som forbrukeren har tilgang til for å begrense sin eksponering for valutakursrisiko. Dersom 

kredittavtalen inneholder en bestemmelse om begrensning av valutakursrisikoen, skal kredittgiveren angi det 

høyeste beløpet forbrukeren kan pålegges å tilbakebetale. Dersom kredittavtalen ikke inneholder en bestemmelse 

om at forbrukerens eksponering for valutakursrisiko skal begrenses til valutakurssvingninger på mindre enn 20 %, 

skal kredittgiveren gi et eksempel på virkningen dersom verdien av forbrukerens nasjonale valuta faller med 20 % 

i forhold til kredittvalutaen. 

3)  Kredittens løpetid skal uttrykkes i år eller måneder, alt etter hva som er mest relevant. Dersom kredittens varighet 

kan variere i avtalens løpetid, skal kredittgiveren forklare når og på hvilke vilkår dette kan være tilfelle. Dersom 

kreditten er tidsubegrenset, for eksempel for et sikret kredittkort, skal kredittgiveren tydelig angi dette. 

4)  Kredittypen skal angis tydelig (f.eks. pantelån, boliglån, sikret kredittkort). I beskrivelsen av kredittypen skal det 

klart angis hvordan kapitalen og renten skal tilbakebetales i kredittens løpetid (dvs. amortiseringsstrukturen), med 

en tydelig angivelse av om kredittavtalen omhandler tilbakebetaling av kapital eller er avdragsfri, eller en 

kombinasjon av de to. 

5)  Dersom hele eller en del av kreditten er avdragsfri, skal en erklæring der dette tydelig angis ved hjelp av 

formuleringen i del A, innsettes godt synlig på slutten av dette avsnitt. 

6)  I dette avsnitt skal det forklares om lånerenten er fast eller flytende og eventuelt i hvilke perioder den vil være fast, 

hyppigheten av senere justeringer og om det foreligger begrensninger for svingninger i lånerenten, som rentetak 

eller rentegulv.   
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 Formelen som er anvendt for å justere lånerenten og dens ulike elementer (f.eks. referanserente, rentedifferanse), 

skal forklares. Kredittgiveren skal angi, f.eks. ved hjelp av en nettadresse, hvor ytterligere opplysninger om 

indekser eller rentesatser som er anvendt i formelen, er tilgjengelige, f.eks. Euribor eller sentralbankens 

referanserente. 

7)  Dersom det anvendes forskjellige lånerenter under ulike omstendigheter, skal det gis opplysninger om alle 

relevante rentesatser. 

8)  «Samlet beløp som skal tilbakebetales» tilsvarer det samlede beløpet som forbrukeren skal betale. Det skal vises 

som summen av kredittbeløpet og forbrukerens samlede kredittkostnader. Dersom lånerenten ikke er fast i hele 

løpetiden til avtalen, skal det gjøres oppmerksom på at dette beløpet er et eksempel og kan variere, særlig i 

forbindelse med variasjon i lånerenten. 

9)  Dersom kreditten vil bli sikret med pant i den faste eiendommen eller med annen tilsvarende sikkerhet eller med 

en rettighet knyttet til fast eiendom, skal kredittgiveren gjøre forbrukeren oppmerksom på dette. Dersom det er 

relevant, skal kredittgiveren angi den anslåtte verdien av den faste eiendommen eller annen sikkerhet som er 

anvendt for å utarbeide dette opplysningsskjemaet. 

10)  Kredittgiveren skal, dersom det er relevant, angi enten 

a) «høyeste tilgjengelige lånebeløp i forhold til eiendommens verdi» og angi forholdet lån/verdi. Dette forholdet 

skal illustreres med et eksempel i absolutte tall på det høyeste lånebeløpet for en gitt eiendomsverdi, eller 

b)  «minsteverdien av eiendommen som kredittgiveren krever for å låne ut beløpet i eksempelet». 

11)  Når kreditter består av flere deler (f.eks. delvis fast rente og delvis flytende rente), skal dette gjenspeiles i 

angivelsen av kredittypen, og de opplysningene som kreves, skal gis for hver del av kreditten. 

Avsnitt «4. Rentesats og andre kostnader» 

1)  Henvisningen til «rentesats» viser til lånerenten eller -rentene. 

2)  Lånerenten skal angis i prosent. Når lånerenten er flytende og basert på en referanserente, kan kredittgiveren angi 

lånerenten i form av en referanserente og en prosentverdi for kredittgiverens rentemargin. Kredittgiveren skal 

imidlertid angi verdien av den gjeldende referanserenten på den dagen ESIS utstedes. 

 Når lånerenten er flytende, skal opplysningene omfatte følgende: a) Forutsetningene som er benyttet for å beregne 

den effektive årlige renten, b) dersom det er relevant, gjeldende rentetak og rentegulv og c) en advarsel om at 

svingningene kan påvirke den effektive årlige rentens faktiske nivå. For å fange forbrukerens oppmerksomhet skal 

advarselen skrives med større skrift og plasseres godt synlig i hoveddelen av ESIS. Advarselen skal illustreres 

med et eksempel på den effektive årlige renten. Dersom det er et tak på lånerenten, skal det i eksempelet 

forutsettes at lånerenten ved første anledning stiger til det høyeste nivået som er fastsatt i kredittavtalen. Dersom 

det ikke finnes et rentetak, skal eksempelet illustrere det høyeste nivået for den effektive årlige renten i minst de 

foregående 20 årene eller, dersom de underliggende dataene for beregning av lånerenten er tilgjengelige for en 

kortere periode enn 20 år, den lengste perioden som det foreligger slike data for, på grunnlag av den høyeste 

verdien av en ekstern referanserente som anvendes for å beregne lånerenten, dersom det er relevant, eller den 

høyeste verdien av en referanserente fastsatt av en vedkommende myndighet eller EBA, dersom kredittgiveren 

ikke anvender en ekstern referanserente. Dette kravet får ikke anvendelse på kredittavtaler der lånerenten er fast i 

en innledende periode på flere år og deretter kan fastsettes for en ytterligere periode etter forhandling mellom 

kredittgiveren og forbrukeren. For kredittavtaler der lånerenten er fast i en innledende periode på flere år og 

deretter kan fastsettes for en ytterligere periode etter forhandling mellom kredittgiveren og forbrukeren, skal 

opplysningene omfatte en advarsel om at den effektive årlige renten er beregnet på grunnlag av lånerenten i den 

innledende perioden. Advarselen skal illustreres med et eksempel på den ytterligere effektive årlige renten 

beregnet i samsvar med artikkel 17 nr. 5. Når kreditter består av flere deler (f.eks. delvis fast rente og delvis 

flytende rente), skal opplysningene gis for hver del av kreditten. 

3)  I avsnittet om «andre elementer i den effektive årlige renten» skal alle andre kostnader som inngår i den effektive 

årlige renten, angis, herunder engangskostnader, f.eks. administrasjonskostnader, og regelmessige kostnader, f.eks. 

årlige administrasjonskostnader. Kredittgiveren skal føre opp alle kostnader etter kategori (engangskostnader, 

kostnader som skal betales regelmessig og inngår i avdragene, kostnader som skal betales regelmessig, men som 

ikke inngår i avdragene), med angivelse av beløpene for disse, hvem de skal betales til, og når de skal betales. 

Dette må ikke nødvendigvis omfatte kostnader som påløper ved brudd på avtaleforpliktelser. Dersom beløpet ikke 

er kjent, skal kredittgiveren om mulig angi et omtrentlig beløp eller, dersom dette ikke er mulig, angi hvordan 

beløpet vil bli beregnet, og presisere at beløpet bare er veiledende. Dersom visse kostnader ikke inngår i den 

effektive årlige renten fordi de ikke er kjent for kredittgiveren, skal det gjøres oppmerksom på dette.   
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 Dersom forbrukeren har informert kredittgiveren om ett eller flere elementer i den kreditten vedkommende 

foretrekker, for eksempel kredittavtalens løpetid og det samlede kredittbeløpet, skal kredittgiveren om mulig 

anvende disse elementene; dersom en kredittavtale gir mulighet til å utnytte en kredittmulighet på ulike måter med 

ulike omkostninger eller lånerenter, og kredittgiveren benytter forutsetningene i vedlegg I del II, skal 

kredittgiveren angi at andre ordninger for utnyttelse av kredittmuligheten for denne typen kredittavtale kan føre til 

høyere effektiv årlig rente. Dersom vilkårene for utnyttelse av kredittmuligheten anvendes for å beregne den 

effektive årlige renten, skal kredittgiveren framheve de omkostningene som er forbundet med andre ordninger for 

utnyttelse av kredittmuligheten, som ikke nødvendigvis er de samme som anvendes for å beregne den effektive 

årlige renten. 

4)  Dersom det skal betales et gebyr for registrering av panten eller en tilsvarende sikkerhet, skal dette angis i dette 

avsnitt med beløpet, dersom det er kjent, eller, dersom dette ikke er mulig, grunnlaget for beregning av beløpet. 

Dersom gebyrene er kjent og inngår i den effektive årlige renten, skal forekomsten av gebyret og gebyrbeløpet 

oppføres under «Engangskostnader». Dersom gebyrene ikke er kjent for kredittgiveren og derfor ikke inngår i den 

effektive årlige renten, skal forekomsten av gebyret tydelig angis i listen over kostnader som ikke er kjent for 

kredittgiveren. I begge tilfeller skal standardformuleringen i del A anvendes under den relevante overskriften. 

Avsnitt «5. Betalingenes hyppighet og antall» 

1)  Når betalinger skal foretas regelmessig, skal betalingenes hyppighet angis (f.eks. månedlig). Når betalingene skal 

foretas uregelmessig, skal dette tydelig forklares for forbrukeren. 

2)  Antallet betalinger som angis, skal omfatte hele kredittens løpetid. 

Avsnitt «6. Beløp for hvert avdrag» 

1)  Kredittvalutaen og avdragsvalutaen skal angis tydelig. 

2)  Dersom avdragsbeløpet kan endres i kredittens løpetid, skal kredittgiveren presisere hvor lenge det innledende 

avdragsbeløpet vil forbli uendret, og når og hvor ofte det deretter vil bli endret. 

3)  Dersom hele eller en del av kreditten er avdragsfri, skal en erklæring der dette tydelig angis ved hjelp av 

formuleringen i del A, innsettes godt synlig på slutten av dette avsnitt. 

 Dersom det foreligger et krav om at forbrukeren må kjøpe et tilknyttet spareprodukt som et vilkår for å bli tildelt 

en avdragsfri kreditt som er sikret med pant eller annen tilsvarende sikkerhet, skal det opplyses om beløp og 

hyppighet for eventuelle betalinger for dette produktet. 

4)  Dersom lånerenten er flytende, skal opplysningene inneholde en erklæring der dette angis ved hjelp av 

formuleringen i del A og et eksempel på høyeste avdragsbeløp. Dersom det finnes et rentetak, skal eksempelet 

vise hvordan avdragsbeløpene vil bli dersom lånerenten stiger til rentetaket. Dersom det ikke finnes et rentetak, 

skal det verst tenkelige tilfellet illustrere avdragene ved den høyeste lånerenten i de foregående 20 årene eller, 

dersom de underliggende dataene for beregning av lånerenten er tilgjengelige for en kortere periode enn 20 år, den 

lengste perioden som det foreligger slike data for, på grunnlag av den høyeste verdien av en ekstern referanserente 

som anvendes for å beregne lånerenten, dersom det er relevant, eller den høyeste verdien av en referanserente 

fastsatt av en vedkommende myndighet eller EBA, dersom kredittgiveren ikke anvender en ekstern referanserente. 

Kravet om å gi et illustrerende eksempel får ikke anvendelse på kredittavtaler der lånerenten er fast i en 

innledende periode på flere år og deretter kan fastsettes for en ytterligere periode etter forhandling mellom 

kredittgiveren og forbrukeren. Når kreditter består av flere deler (f.eks. delvis fast rente og delvis flytende rente), 

skal opplysningene gis for hver del av kreditten og for den samlede kreditten. 

5)  (Eventuelt) Dersom kredittvalutaen ikke er forbrukerens nasjonale valuta, eller dersom kreditten er indeksert til en 

annen valuta enn forbrukerens nasjonale valuta, skal kredittgiveren gi et talleksempel som klart viser hvordan 

endringer i den relevante valutakursen kan påvirke avdragsbeløpet, ved hjelp av formuleringen i del A. Dette 

eksempelet skal baseres på 20 % reduksjon i verdien av forbrukerens nasjonale valuta og gis sammen med en 

tydelig erklæring om at avdragene kan øke med mer enn det anslåtte beløpet i eksempelet. Dersom det finnes et 

tak som begrenser denne økningen til mindre enn 20 %, skal den høyeste verdien av betalingene i forbrukerens 

valuta angis i stedet, og erklæringen om muligheten for ytterligere økninger utelates. 

6)  Dersom kreditten helt eller delvis er en kreditt med flytende rente og nr. 3 får anvendelse, skal eksempelet i nr. 5 

gis på grunnlag av avdragsbeløpet nevnt i nr. 1.  
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7)  Dersom valutaen som brukes til betaling av avdrag, er en annen enn kredittvalutaen, eller dersom beløpet for hvert 

avdrag uttrykt i forbrukerens nasjonale valuta avhenger av det tilsvarende beløpet i en annen valuta, skal dette 

avsnitt opplyse om datoen for når den gjeldende valutakursen beregnes, og enten valutakursen eller grunnlaget den 

beregnes på, samt justeringshyppigheten. Dersom det er relevant, skal slike opplysninger inneholde navnet på 

institusjonen som offentliggjør valutakursen. 

8)  Dersom kreditten er en kreditt med utsatt rentebetaling, der utestående rente ikke betales i sin helhet gjennom 

avdragene og legges til det samlede beløpet for utestående kreditt, skal det gis en forklaring på følgende: hvordan 

og når den utsatte renten legges til kreditten som et kontantbeløp, og hvilke følger det får for forbrukeren med 

hensyn til den gjenstående gjelden. 

Avsnitt «7. Eksempel på nedbetalingstabell» 

1)  Dette avsnitt skal tas med dersom kreditten er en kreditt med utsatt rentebetaling der utestående rente ikke 

tilbakebetales i sin helhet gjennom avdragene og legges til det samlede beløpet for utestående kreditt, eller der 

lånerenten er fast i hele kredittavtalens løpetid. Medlemsstatene kan fastsette at eksempelet på nedbetalingstabell 

er obligatorisk i andre tilfeller. 

 Dersom forbrukeren har rett til å få en justert nedbetalingstabell, skal dette angis sammen med vilkårene som gir 

forbrukeren denne retten. 

2)  Medlemsstatene kan kreve at dersom lånerenten kan variere i kredittens løpetid, skal kredittgiveren angi i hvilken 

periode den opprinnelige lånerenten vil forbli uendret. 

3)  Tabellen som skal inngå i dette avsnitt, skal inneholde følgende kolonner: «nedbetalingsplan» (f.eks. måned 1, 

måned 2, måned 3), «avdragsbeløp», «rente som skal betales per avdrag», «andre kostnader som inngår i 

avdraget» (dersom det er relevant), «tilbakebetalt kapital per avdrag» og «utestående kapital etter hvert avdrag». 

4)  For det første nedbetalingsåret skal opplysningene gis for hvert avdrag, og en delsum skal angis for hver kolonne 

ved utgangen av dette første året. For etterfølgende år kan opplysningene gis på årsbasis. Nederst i tabellen skal 

det tilføyes en rad med en samlet sum der samlet beløp for hver kolonne angis. Forbrukerens samlede kreditt-

kostnader (dvs. det samlede beløpet fra kolonnen «avdragsbeløp») skal framheves tydelig og angis som sådanne. 

5)  Dersom lånerenten skal justeres og beløpet for avdraget etter hver justering er ukjent, kan kredittgiveren i 

nedbetalingstabellen angi det samme avdragsbeløpet for hele kredittens løpetid. I så fall skal kredittgiveren gjøre 

forbrukeren oppmerksom på dette ved visuelt å skille de beløpene som er kjent, fra de hypotetiske (f.eks. ved å 

bruke en annen skrifttype, rammer eller skygge). I tillegg skal en lett leselig tekst forklare i hvilke perioder 

beløpene angitt i tabellen kan variere, og hvorfor. 

Avsnitt «8. Ytterligere forpliktelser» 

1)  Kredittgiveren skal i dette avsnitt vise til forpliktelser som for eksempel forpliktelsen til å forsikre den faste 

eiendommen, tegne livsforsikring, innbetale lønn til en konto hos kredittgiveren eller kjøpe en annen vare eller 

tjeneste. For hver forpliktelse skal kredittgiveren angi overfor hvem og av hvem forpliktelsen må oppfylles. 

2)  Kredittgiveren skal angi forpliktelsens varighet, f.eks. til kredittavtalen utløper. Kredittgiveren skal for hver 

forpliktelse angi hver enkelt kostnad som forbrukeren skal betale, og som ikke inngår i den effektive årlige renten. 

3)  Kredittgiveren skal opplyse om det er obligatorisk for forbrukeren å kjøpe tilleggstjenester for å få kreditten på de 

angitte vilkårene, og i så fall om forbrukeren er forpliktet til å kjøpe dem fra kredittgiverens foretrukne tilbyder, 

eller om de kan kjøpes fra en tilbyder som forbrukeren velger selv. Dersom en slik mulighet er betinget av at 

tilleggstjenestene oppfyller visse minstekrav til egenskaper, skal disse egenskapene beskrives i dette avsnitt. 

 Dersom kredittavtalen inngår i en pakke med andre produkter, skal kredittgiveren opplyse om hovedtrekkene ved 

de andre produktene og tydelig opplyse om forbrukeren har rett til å si opp kredittavtalen eller produktene i 

pakken enkeltvis, vilkårene for og følgene av å gjøre dette og, dersom det er relevant, mulige konsekvenser av å si 

opp de tilleggstjenestene som kreves i forbindelse med kredittavtalen. 

Avsnitt «9. Førtidig tilbakebetaling» 

1)  Kredittgiveren skal angi på hvilke vilkår forbrukeren helt eller delvis kan tilbakebetale kreditten før tiden.  
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2)  I avsnittet om innløsningsgebyrer skal kredittgiveren gjøre forbrukeren oppmerksom på et eventuelt innløsningsgebyr 

eller andre kostnader som skal betales ved førtidig tilbakebetaling for å godtgjøre kredittgiveren, og om mulig angi 

beløp. I tilfeller der godtgjøringsbeløpet vil avhenge av ulike faktorer, for eksempel det tilbakebetalte beløpet eller 

gjeldende rentesats på tidspunktet for den førtidige tilbakebetalingen, skal kredittgiveren angi hvordan godtgjøringen 

vil bli beregnet, og opplyse om hva det høyeste beløpet for gebyret kan bli, eller, dersom dette ikke er mulig, gi et 

eksempel som viser forbrukeren hvordan godtgjøringen varierer i forskjellige tilfeller. 

Avsnitt «10. Fleksible funksjoner» 

1)  Dersom det er relevant, skal kredittgiveren redegjøre for muligheten til og vilkårene for å overføre kreditten til en 

annen kredittgiver eller fast eiendom. 

2)  (Eventuelt) Ytterligere funksjoner: Dersom produktet inneholder én eller flere av funksjonene oppført i nr. 5, skal 

dette avsnitt angi disse funksjonene og gi en kort beskrivelse av følgende: under hvilke omstendigheter 

forbrukeren kan bruke funksjonen, eventuelle vilkår knyttet til funksjonen, hvorvidt det at funksjonen inngår i en 

kreditt som er sikret med pant eller tilsvarende sikkerhet, innebærer at forbrukeren mister en eventuell lovfestet 

eller annen form for beskyttelse som vanligvis forbindes med funksjonen, og hvilket foretak som leverer 

funksjonen (dersom det ikke er kredittgiveren). 

3)  Dersom funksjonen omfatter ytterligere kreditt, skal følgende forklares for forbrukeren i dette avsnitt: det samlede 

kredittbeløpet (herunder kreditten som er sikret med pant eller tilsvarende sikkerhet), hvorvidt den ytterligere 

kreditten er sikret eller ikke, de relevante lånerentene og om den er regulert eller ikke. Slike ytterligere 

kredittbeløp skal enten inngå i den opprinnelige kredittverdighetsvurderingen eller, dersom de ikke gjør det, skal 

det i dette avsnitt tydelig framgå at tilgangen til det ytterligere beløpet er avhengig av en nærmere vurdering av 

forbrukerens evne til å tilbakebetale. 

4)  Dersom funksjonen omfatter en spareordning, skal den relevante rentesatsen forklares. 

5)  De mulige ytterligere funksjonene omfatter «overbetaling/underbetaling» [betaling av mer eller mindre enn det som 

vanligvis kreves i amortiseringsstrukturen], «betalingspauser» [periode der forbrukeren ikke er forpliktet til å foreta 

betalinger], «gjenlån» [muligheten for at forbrukeren på nytt kan låne midler som allerede er utnyttet og tilbakebetalt], 

«ytterligere lån som kan opptas uten ytterligere godkjenning», «ytterligere opptak av sikret eller usikret lån»  

[i samsvar med nr. 3 ovenfor], «kredittkort», «tilknyttet foliokonto» og «tilknyttet sparekonto». 

6)  Kredittgiveren kan angi andre funksjoner som denne tilbyr som del av kredittavtalen, og som ikke er nevnt i 

tidligere avsnitt. 

Avsnitt «11. Låntakerens øvrige rettigheter» 

1)  Kredittgiveren skal angi hvilke rettigheter, f.eks. angrerett eller betenkningstid og eventuelt øvrige rettigheter som 

f.eks. overførbarhet (herunder inntreden i rettigheter), som finnes, presisere hvilke vilkår som disse rettighetene er 

underlagt, hvilken framgangsmåte forbrukeren må følge for å kunne utøve disse rettighetene, blant annet hvilken 

adresse melding om utøvelse av angreretten skal sendes til, og (eventuelt) de tilhørende gebyrene. 

2)  Dersom forbrukeren har betenkningstid eller angrerett, skal dette tydelig angis. 

3)  Når transaksjonen tilbys ved fjernsalg, skal forbrukeren i samsvar med artikkel 3 i direktiv 2002/65/EF opplyses 

om hvorvidt det foreligger en angrerett eller ikke. 

Avsnitt «12. Klager» 

1)  I dette avsnitt skal det gis opplysninger om det interne kontaktpunktet [navn på relevant avdeling] og hvordan det 

kan kontaktes for å inngi klage [geografisk adresse] eller [telefonnummer] eller [kontaktperson:] [kontakt-

opplysninger] og en lenke til prosedyren for klagebehandling på den relevante siden på et nettsted eller en 

lignende informasjonskilde. 

2)  Navnet på det relevante eksterne organet for utenrettslig klagebehandling og tvisteløsning skal angis, og dersom 

anvendelse av den interne prosedyren for klagebehandling er en forutsetning for å få tilgang til nevnte organ, skal 

dette angis ved hjelp av formuleringen i del A. 

3)  Når det gjelder kredittavtaler med en forbruker som er bosatt i en annen medlemsstat, skal kredittgiveren vise til 

FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/). 



Nr. 83/250 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.10.2019 

 

Avsnitt «13. Manglende oppfyllelse av forpliktelsene som er knyttet til kreditten: konsekvenser for låntakeren» 

1)  Dersom manglende oppfyllelse av forbrukerens forpliktelser i forbindelse med kreditten kan ha økonomiske 

virkninger eller rettsvirkninger for forbrukeren, skal kredittgiveren i dette avsnitt beskrive de viktigste ulike tilfellene 

(f.eks. forsinket betaling / mislighold, manglende oppfyllelse av forpliktelsene fastsatt i avsnitt 8 «Ytterligere 

forpliktelser») og angi hvor ytterligere opplysninger kan innhentes. 

2)  For hvert av disse tilfellene skal kredittgiveren på en tydelig og lett forståelig måte beskrive de sanksjonene eller 

konsekvensene de kan medføre. Opplysninger om alvorlige konsekvenser skal framheves. 

3)  Dersom den faste eiendommen som stilles som sikkerhet for kreditten, kan gis tilbake eller overdras til kreditt-

giveren hvis forbrukeren ikke oppfyller sine forpliktelser, skal dette avsnitt inneholde en erklæring der dette angis 

ved hjelp av formuleringen i del A. 

Avsnitt «14. Tilleggsopplysninger» 

1)  Ved fjernsalg skal dette avsnitt inneholde eventuelle klausuler om lovgivning som får anvendelse på kreditt-

avtalen, eller vedkommende domstol. 

2)  Dersom kredittgiveren i avtalens løpetid har til hensikt å kommunisere med forbrukeren på et annet språk enn 

språket i ESIS, skal det opplyses om dette og om språket som vil bli brukt i kommunikasjonen. Dette berører ikke 

artikkel 3 nr. 1 punkt 3 bokstav g) i direktiv 2002/65/EF. 

3)  Kredittgiveren eller kredittformidleren skal opplyse om forbrukerens rett til å få eller bli tilbudt, alt etter hva som 

er relevant, en kopi av utkastet til kredittavtale, i det minste etter at det er gitt et tilbud som er bindende for 

kredittgiveren. 

Avsnitt «15. Tilsynsmyndighet» 

1)  Vedkommende myndigheter som har ansvar for tilsynet før låneavtalen inngås, skal angis. 

 ______  



10.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/251 

 

VEDLEGG III 

MINSTEKRAV TIL KUNNSKAP OG KOMPETANSE 

1.  Minstekravene til kunnskap og kompetanse for kredittgiveres, kredittformidleres og utpekte representanters 

personale nevnt i artikkel 9 og for personer som deltar i ledelsen til kredittformidlere eller utpekte representanter 

nevnt i artikkel 29 nr. 2 bokstav c) og artikkel 31 nr. 2, skal minst omfatte 

a)  tilstrekkelig kunnskap om kredittprodukter som omfattes av artikkel 3, og om de tilleggstjenestene som 

vanligvis tilbys sammen med dem, 

b)  tilstrekkelig kunnskap om lovgivningen som gjelder kredittavtaler for forbrukere, særlig forbrukervern, 

c)  tilstrekkelig kunnskap om og forståelse av prosessen ved kjøp av fast eiendom, 

d)  tilstrekkelig kunnskap om vurdering av sikkerhetsstillelse, 

e)  tilstrekkelig kunnskap om hvordan matrikler organiseres og fungerer, 

f)  tilstrekkelig kunnskap om markedet i den berørte medlemsstaten, 

g)  tilstrekkelig kunnskap om forretningsetiske standarder, 

h)  tilstrekkelig kunnskap om prosessen i forbindelse med vurderingen av forbrukerens kredittverdighet, eller 

eventuelt kompetanse til å vurdere forbrukeres kredittverdighet, 

i)  egnet finansiell og økonomisk kompetanse. 

2.  Når medlemsstatene fastsetter minstekrav til kunnskap og kompetanse, kan de skille mellom nivåer for og typer av 

krav som skal gjelde for kredittgivernes personale, kredittformidlernes personale eller utpekte representanter og 

ledelsen til kredittformidlere eller utpekte representanter. 

3.  Medlemsstatene skal fastsette et tilstrekkelig kunnskaps- og kompetansenivå på grunnlag av 

a)  faglige kvalifikasjoner, f.eks. eksamener, grader, opplæring og kompetanseprøver, eller 

b)  yrkeserfaring, som kan defineres som et minste antall år med arbeid på områder knyttet til utvikling, 

distribusjon eller formidling av kredittprodukter. 

 Etter 21. mars 2019 skal fastsettelsen av et tilstrekkelig kunnskaps- og kompetansenivå ikke utelukkende baseres 

på metodene oppført i første ledd bokstav b). 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/235 

av 24. januar 2019 

om endring av vedtak 2008/411/EF med hensyn til en ajourføring av relevante tekniske vilkår for  

frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz 

[meddelt under nummer K(2019) 262](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1972 av 11. desember 2018 om fastsettelse av et europeisk 

regelverk for elektronisk kommunikasjon(1), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(2), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 2008/411/EF(3) harmoniserer de tekniske vilkårene for bruk av spekteret i frekvensbåndet 3 400– 

3 800 MHz til bakkebaserte elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet, og Kommisjonens gjennomførings-

beslutning 2014/276/EU(4) endret nevnte vedtak. 

2) I henhold til artikkel 6 nr. 3 i europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU(5) om opprettelse av et flerårig program 

for radiospektrumpolitikk skal medlemsstatene oppmuntre tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester til å 

kontinuerlig oppgradere sine nett med den nyeste og mest effektive teknologien for å skape sine egne spektrumdividender i 

tråd med prinsippet om teknologi- og tjenestenøytralitet. Den første kommersielle utbyggingen av neste generasjon 

bakkebaserte systemer (5G) rundt om i verden forventes å skje fra 2020. 

3) Kommisjonsmeldingen «Connectivity for a Competitive Digital Single Market — Towards a European Gigabit 

Society»(6) fastsetter nye tilknytningsmål for Unionen som skal nås gjennom utbredt utbygging og ibruktaking av nett 

med svært høy kapasitet. Kommisjonsmeldingen «5G for Europe: An Action Plan»(7) påpeker at det i denne forbindelse 

er behov for tiltak på EU-plan, herunder identifisering og harmonisering av spektrum til 5G på grunnlag av uttalelsen fra 

gruppen for radiospektrumpolitikk (RSPG), for å nå målet om uavbrutt 5G-dekning i alle byområder og hovedfartsårer 

innen 2025. 

4) I sin uttalelse «Strategic roadmap towards 5G for Europe: Opinion on spectrum related aspects for next-generation 

wireless systems (5G)»(8) utpeker gruppen for radiospektrumpolitikk frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz som primært 

pionerbånd for 5G-bruk i Unionen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 8.2.2019, s. 135, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2019 av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), ennå 

ikke kunngjort. 

(1) EUT L 321 av 17.12.2018, s. 36. 

(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(3) Kommisjonsvedtak 2008/411/EF av 21. mai 2008 om harmonisering av frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for jordbaserte systemer som 

kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet (EUT L 144 av 4.6.2008, s. 77). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/276/EU av 2. mai 2014 om endring av vedtak 2008/411/EF om harmonisering av 

frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet (EUT L 139 

av 14.5.2014, s. 18). 

(5) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EF av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

(6) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen, «Connectivity for a 

Competitive Digital Single Market — Towards a European Gigabit Society», KOM(2016) 587 endelig utgave. 

(7) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen, «5G for Europe: 

An Action Plan», KOM(2016) 588 endelig utgave. 

(8) Dokument RSPG16-032 endelig utgave av 9. november 2016, «Strategic roadmap towards 5G for Europe: Opinion on spectrum related 

aspects for next-generation wireless systems (5G)». 

2019/EØS/83/39 
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5) I sin utfyllende uttalelse «Strategic roadmap towards 5G for Europe: RSPG second opinion on 5G networks»(9) 

bekrefter gruppen for radiofrekvenspolitikk at tilgangen til 5G-primærbåndet 3 400–3 800 MHz vil være avgjørende for 

å lykkes med 5G i Unionen. Gruppen oppfordrer derfor medlemsstatene til å vurdere hensiktsmessige tiltak for å 

defragmentere dette båndet tidsnok til å kunne gi tillatelse til bruk av tilstrekkelig store spektrumblokker innen 2020. 

6) I henhold til det europeiske regelverket for elektronisk kommunikasjon skal medlemsstatene innen 31. desember 2020 

tillate at frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz brukes av bakkebaserte systemer som kan levere neste generasjon av 

trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon (5G). Medlemsstatene skal også treffe alle egnede tiltak for 

å lette innføringen av 5G, herunder å omorganisere frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for å muliggjøre tilstrekkelig store 

spektrumblokker. En rask endring av de harmoniserte tekniske vilkårene er derfor nødvendig for å gjøre det mulig å 

innføre 5G. 

7) I desember 2016 ga Kommisjonen i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i vedtak 676/2002/EF Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) mandat til å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår for spektrumbruk til støtte for innføring av 

neste generasjon av bakkebaserte trådløse systemer (5G) i frekvensbåndene 3 400–3 800 MHz og 24,25–27,5 GHz i 

Unionen. 

8) På bakgrunn av dette mandatet avga CEPT 9. juli 2018 en rapport (CEPT-rapport 67) om de tekniske vilkårene for 

spektrumharmonisering til støtte for innføring av neste generasjon av bakkebaserte trådløse systemer (5G) i frekvensbåndet 

3 400–3 800 MHz. CEPT-rapport 67 fastsetter harmoniserte tekniske vilkår for både ikke-aktive antennesystemer (ikke-

AAS) og aktive antennesystemer (AAS), som er bakkebaserte trådløse systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester 

for elektronisk kommunikasjon ved synkronisert, delvis synkronisert og usynkronisert drift. Behovet for sameksistens 

mellom trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og tjenester i tilstøtende frekvensbånd (under  

3 400 MHz og over 3 800 MHz) påpekes også i rapporten. 

9) Resultatene av CEPT-rapport 67 bør anvendes i hele Unionen og gjennomføres av medlemsstatene så fort som mulig. Dette 

vil fremme bruken av hele 3 400–3 800 MHz-båndet og bidra til å nå målet om at Unionen skal være ledende innenfor 

utbygging av 5G. Ved anvendelsen av denne gjennomføringsbeslutning bør medlemsstatene velge de bakkebaserte trådløse 

systemene av neste generasjon (5G) som de foretrekker, basert på enten synkronisert, delvis synkronisert eller usynkronisert 

nettdrift, og sikre effektiv bruk av spektrum. Medlemsstatene bør også ta hensyn til resultatene av ECC-rapport 296 om 

synkronisering. 

10) Idet det tas hensyn til artikkel 54 i det europeiske regelverket for elektronisk kommunikasjon, bør medlemsstatene ha 

som mål å sikre en defragmentering av frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for å gi tilgang til store deler av 

sammenhengende spektrum, i tråd med målet om tilknytninger med gigabithastighet. Dette omfatter å legge til rette for 

handel med og/eller utleie av eksisterende bruksrettigheter. Store, sammenhengende spektrumområder på fortrinnsvis 

80–100 MHz gjør det lettere å innføre trådløse 5G-bredbåndstjenester på en effektiv måte, for eksempel ved bruk av 

aktive antennesystemer (AAS) med høy kapasitet, høy pålitelighet og kort ventetid, i tråd med det politiske målet om 

tilknytninger med gigabithastighet. Dette målet er særlig viktig i forbindelse med defragmentering. 

11) Den rettslige rammen for bruken av frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz som er fastsatt i vedtak 2008/411/EF, bør forbli 

uendret når det gjelder å sikre fortsatt beskyttelse av eksisterende tjenester i frekvensbåndet som ikke er bakkebaserte 

elektroniske kommunikasjonsnett. Dersom de forblir i frekvensbåndet, bør særlig jordstasjoner som brukes til tjenester 

fra geostasjonære satellitter (FSS, rom til jord), gis fortsatt beskyttelse gjennom en hensiktsmessig samordning i hvert 

enkelt tilfelle mellom slike systemer og trådløse bredbåndsnett som forvaltes på nasjonalt plan. 

12) CEPTs komité for elektronisk kommunikasjon (ECC) har utstedt ECC-rapport 254, som gir veiledning til 

medlemsstatene om sameksistens mellom trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, faste tjenester 

(FS) og FSS i frekvensbåndet 3 600–3 800 MHz. Ytterligere veiledning for operatører og forvaltninger om drift av 4G- 

og 5G-nett i samme eller tilstøtende kanaler, samtidig som effektiv bruk av spektrum sikres med sikte på 

nettsynkronisering, finnes i ECC-rapport 296. 

13) Det kan være nødvendig å inngå tverrnasjonale avtaler for å sikre at medlemsstatene gjennomfører parametrene fastsatt i 

denne beslutning, for å unngå skadelig interferens og hindre fragmentering i spektrumbruken. 

  

(9) Dokument RSPG18-05 endelig utgave av 30. januar 2018, «Strategic roadmap towards 5G for Europe: second opinion on 5G networks». 
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14) Vedtak 2008/411/EF bør derfor endres. 

15) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2008/411/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 1 lyde: 

«1. Når medlemsstatene tildeler og uten enerett stiller til rådighet frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for bakkebaserte 

elektroniske kommunikasjonsnett, skal de gjøre dette i samsvar med parametrene fastsatt i vedlegget, uten at det påvirker 

beskyttelsen og den fortsatte driften av annen eksisterende bruk av dette frekvensbåndet.» 

2) Artikkel 4a skal lyde: 

«Artikkel 4a 

Medlemsstatene skal senest 30. september 2019 avgi rapport om anvendelsen av denne beslutning.» 

3) Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 24. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Mariya GABRIEL 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

PARAMETRER NEVNT I ARTIKKEL 2 

A. DEFINISJONER 

Med aktive antennesystemer (AAS) menes en basestasjon og et antennesystem der amplituden og/eller fasen mellom 

antenneelementene kontinuerlig justeres, noe som gir et strålingsdiagram som varierer som følge av kortsiktige endringer i 

radiomiljøet. Dette utelukker langsiktig stråleforming som f.eks. fast elektrisk nedovervinkling. I AAS-basestasjoner er 

antennen integrert som en del av basestasjonssystemet eller -produktet. 

Med synkronisert drift menes drift av to eller flere TDD-nett (Time Division Duplex) der det ikke forekommer samtidige 

overføringer via oppforbindelse og nedforbindelse, det vil si at på et gitt tidspunkt overfører alle nett enten bare via 

nedforbindelse eller bare via oppforbindelse. Dette krever at alle overføringer via nedforbindelse og oppforbindelse for alle 

involverte TDD-nett er tilpasset hverandre, samt at starten av rammen er synkronisert for samtlige nett. 

Med usynkronisert drift menes drift av to eller flere forskjellige TDD-nett der det på et gitt tidspunkt er minst ett nett som 

overfører via nedforbindelse, og minst ett nett som overfører via oppforbindelse. Dette kan skje dersom TDD-nettene enten ikke 

tilpasser alle overføringer via nedforbindelse og oppforbindelse eller ikke synkroniserer ved starten av rammen. 

Med delvis synkronisert drift menes drift av to eller flere forskjellige TDD-nett der en del av rammen er forenlig med 

synkronisert drift, mens den gjenværende delen av rammen er forenlig med usynkronisert drift. Dette krever at det innføres en 

rammestruktur for alle involverte TDD-nett, herunder tidsluker der forbindelsesretningen ikke er angitt, samt at starten av 

rammen er synkronisert for samtlige nett. 

Samlet utstrålt effekt (TRP – Total Radiated Power) er et mål på hvor stor effekt en komposittantenne utstråler. Den tilsvarer 

den samlede inngangseffekten til antennegruppesystemet minus eventuelle tap i antennegruppesystemet. TRP er integralet av 

den effekten som utstråles i forskjellige retninger over hele strålingssfæren, som angitt i formelen 

 

der P(θ,φ) er den effekten som et antennegruppesystem utstråler i retningen (θ,φ), som gitt ved formelen 

P(θ,φ) = PTxg(θ,φ) 

der PTx angir inngangseffekten (målt i watt) som tilføres gruppesystemet, og g(θ,φ) angir gruppesystemets retningsbestemte 

vinning langs retningen (θ, φ). 

B. GENERELLE PARAMETRER 

I frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz gjelder følgende: 

1. Typen av dupleksdrift skal være TDD (Time Division Duplex). 

2. De tildelte blokkstørrelsene skal være multiplumer av 5 MHz. Den nedre frekvensgrensen i en tildelt blokk skal være på 

linje med den nedre båndgrensen på 3 400 MHz eller ha en avstand i multiplumer av 5 MHz fra denne(1). 

3. Det skal være tilgjengelig spektrum som gjør det mulig å gjøre tilstrekkelig store deler av sammenhengende spektrum, 

fortrinnsvis 80–100 MHz, tilgjengelig for trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, 

4. Basestasjons- og terminaloverføring skal være i samsvar med de tekniske vilkårene angitt i henholdsvis del C og D. 

C. TEKNISKE VILKÅR FOR BASESTASJONER – BLOCK EDGE MASK 

De tekniske parametrene for basestasjoner nedenfor, kalt Block Edge Mask (BEM), er en vesentlig del av de vilkårene som er 

nødvendige for å sikre sameksistens mellom nett som grenser til hverandre, dersom det ikke finnes bilaterale eller multilaterale 

avtaler mellom operatørene av slike nett. Mindre strenge tekniske parametrer kan også benyttes, dersom operatørene av slike 

nett blir enige om det.  

  

(1) Dersom tildelte blokker må forskyves for å ta hensyn til andre eksisterende brukere, må det brukes et raster på 100 kHz. Med henblikk på 

effektiv spektrumbruk kan det defineres smalere blokker som grenser til andre brukere. 
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BEM består av flere elementer som er angitt i tabell 1. Effektgrensen innenfor en blokk gjelder for en blokk som eies av en 

operatør. Basiseffektgrensen, som er fastsatt for å beskytte andre operatørers spektrum, og effektgrensen for overgangsområder, 

som muliggjør filterdemping fra effektgrensen innenfor blokken til basiseffektgrensen, og den begrensede basiseffektgrensen 

som gjelder ved usynkronisert eller delvis synkronisert drift, utgjør elementer utenfor blokken. Den supplerende 

basiseffektgrensen er en effektgrense utenfor båndet som brukes enten til beskyttelse av radardrift under 3 400 MHz eller til 

beskyttelse av tjenester fra geostasjonære satellitter (FSS) og faste tjenester (FS) over 3 800 MHz. 

Tabell 2–7 inneholder effektgrensene for de forskjellige BEM-elementene for TDD-nett som tilbyr trådløse bredbåndstjenester 

for elektronisk kommunikasjon (WBB ECS – Wireless Broadband Electronic Communications Services). Effektgrenser angis 

for synkroniserte, usynkroniserte og delvis synkroniserte WBB ECS-nett. 

I tabell 3 og 4 er effektnivået PMax den høyeste bærebølgeeffekten i dBm for den aktuelle basestasjonen. PMax defineres og 

måles som ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP) per antenne for basestasjoner med ikke-aktive antennesystemer (ikke-AAS). 

For AAS defineres PMax for basestasjoner som den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen og 

måles som TRP per bærebølge i en gitt celle. 

I tabell 3, 4 og 7 bestemmes effektgrensene i forhold til en fast øvre grense ved hjelp av formelen Min(PMax – A, B), som 

fastsetter den laveste (eller mest restriktive) av to verdier: 1) (PMax – A) som uttrykker den maksimale bærebølgeeffekten PMax 

minus en relativ forskyvningsverdi A, og 2) den faste øvre grensen B. 

For å oppnå en BEM for en bestemt blokk kombineres BEM-elementene definert i tabell 1 i følgende trinn: 

1. Effektgrensen innenfor blokken brukes for blokken som er tildelt operatøren. 

2. Overgangsområdene fastsettes, og de tilhørende effektgrensene brukes. 

3. Basiseffektgrensen brukes i forbindelse med synkroniserte WBB ECS-nett for spektrum i frekvensbåndet, bortsett fra 

operatørens aktuelle blokk og de tilhørende overgangsområdene. 

4. Begrensede basiseffektgrenser brukes i forbindelse med usynkroniserte og delvis synkroniserte WBB ECS-nett. 

5. For spektrum under 3 400 MHz brukes den tilsvarende supplerende basiseffektgrensen. 

6. For sameksistens med FSS/FS over 3 800 MHz brukes en supplerende basiseffektgrense. 

Figuren nedenfor viser et eksempel på en kombinasjon av forskjellige BEM-elementer. 

Figur 

Eksempel på BEM-elementer og effektgrenser for basestasjoner 
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Tabell 1 

Definisjon av BEM-elementer 

BEM-element Definisjon 

Innenfor blokk Viser til en blokk som BEM er avledet for. 

Basisverdi Spektrum i området 3 400–3 800 MHz som brukes til WBB ECS, med unntak av den blokken 

som er tildelt operatøren, og de tilhørende overgangsområdene. 

Overgangsområde Spektrum i området 0–10 MHz under og 0–10 MHz over den blokken som er tildelt operatøren. 

Overgangsområder gjelder ikke for TDD-blokker som er tildelt andre operatører, med mindre 

nettene er synkronisert. Overgangsområdene gjelder ikke under 3 400 MHz eller over 3 800 MHz. 

Supplerende basisverdi Spektrum under 3 400 MHz og over 3 800 MHz. 

Begrenset basisverdi Spektrum som brukes til WBB ECS av nett som er usynkronisert eller delvis synkronisert med 

operatørens aktuelle blokk. 

Forklarende merknad til tabell 1 

BEM-elementene gjelder for basestasjoner med forskjellige effektnivåer, vanligvis kalt makro-, mikro-, piko- og femtobase-

stasjoner(2). 

Tabell 2 

Effektgrense innenfor blokken for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner 

BEM-element Frekvensområde Effektgrense for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner 

Innenfor blokk Blokk som er tildelt operatøren Ikke obligatorisk. 

Forklarende merknad til tabell 2 

Når det spesifikt gjelder femtobasestasjoner, skal det brukes effektstyring for å minimere interferens på tilstøtende 

kanaler. Kravet om effektstyring for femtobasestasjoner skyldes behovet for å redusere interferens fra utstyr som forbrukerne 

kan ta i bruk, og som derfor ikke kan samordnes med omkringliggende nett. Medlemsstater som ønsker å innføre en grense i 

sine tillatelser eller bruke en grense for samordningsformål, kan fastsette slike grenser på nasjonalt plan. 

Tabell 3 

Basiseffektgrenser for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner med synkronisert nettdrift 

BEM-element Frekvensområde EIRP-grense for ikke-AAS TRP-grense for AAS 

Basisverdi Under –10 MHz fra nedre 

blokkgrense 

Over 10 MHz fra øvre 

blokkgrense 

Innenfor 3 400–3 800 MHz 

Min(PMax – 43, 13) dBm/(5 MHz) 

per antenne(*) 

Min(PMax′ – 43, 1) dBm/(5 MHz) 

per celle(**) (***) 

(*) PMax er den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen målt som EIRP per bærebølge per antenne. 

(**) PMax′ er den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen målt som TRP per bærebølge i en gitt celle. 

(***) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for hver enkelt sektor. 
  

  

(2) Disse begrepene er ikke entydig definert og viser til cellebasestasjoner med forskjellige effektnivåer i følgende synkende rekkefølge: 

makro, mikro, piko, femto. Femtoceller er små basestasjoner med de laveste effektnivåene, som vanligvis brukes innendørs. 
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Forklarende merknad til tabell 3 

Den gjeldende faste øvre grensen (13 dBm/(5 MHz) for ikke-AAS eller 1 dBm/(5 MHz) for AAS) utgjør en øvre grense for 

interferens fra en basestasjon. Når to TDD-blokker er synkronisert, blir det ingen interferens mellom basestasjonene. 

Tabell 4 

Effektgrenser for overgangsområder for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner med synkronisert WBB ECS-nettdrift 

BEM-element Frekvensområde EIRP-grense for ikke-AAS TRP-grense for AAS 

Overgangsområde –5 til 0 MHz fra nedre 

blokkgrense eller 

0 til 5 MHz fra øvre blokkgrense 

Min(PMax – 40, 21) dBm/(5 MHz) 

per antenne(*) 

Min(PMax′ – 40, 16) dBm/(5 MHz) 

per celle(**)(***) 

Overgangsområde –10 til –5 MHz fra nedre 

blokkgrense eller 

5 til 10 MHz fra øvre blokkgrense 

Min(PMax – 43, 15) dBm/(5 MHz) 

per antenne(*) 

Min(PMax′ – 43, 12) dBm/(5 MHz) 

per celle(**)(***) 

(*) PMax er den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen målt som EIRP per bærebølge per antenne. 

(**) PMax′ er den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen målt som TRP per bærebølge i en gitt celle. 

(***) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for hver enkelt sektor. 

Tabell 5 

Begrensede basiseffektgrenser for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner med usynkronisert og delvis synkronisert WBB-

ECS nettdrift 

BEM-element Frekvensområde EIRP-grense for ikke-AAS TRP-grense for AAS 

Begrenset basisverdi Usynkroniserte og delvis 

synkroniserte blokker, under den 

nedre blokkgrensen og over den 

øvre blokkgrensen, innenfor 

3 400–3 800 MHz 

–34 dBm/(5 MHz) per celle(*) –43 dBm/(5 MHz) per celle(*) 

(*) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for hver enkelt sektor. 

Forklarende merknad til tabell 5 

Disse begrensede effektgrensene gjelder for usynkronisert og delvis synkronisert drift av basestasjoner dersom geografisk 

atskillelse ikke er tilgjengelig. Avhengig av nasjonale forhold kan medlemsstatene i tillegg fastsette en mindre streng begrenset 

basiseffektgrense som et alternativ i bestemte tilfeller, for å sikre en mer effektiv bruk av spektrum. 

Tabell 6 

Supplerende basiseffektgrenser for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner(*) under 3 400 MHz for landspesifikke tilfeller 

Tilfelle BEM-element Frekvensområde 
EIRP-grense for ikke-

AAS 
TRP-grense for AAS 

A Medlemsstater med militære 

radiolokaliseringssystemer under 

3 400 MHz 

Supplerende 

basisverdi 

Under 3 400 MHz(**) –59 dBm/MHz per 

antenne 

–52 dBm/MHz per 

celle(***) 
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Tilfelle BEM-element Frekvensområde 
EIRP-grense for ikke-

AAS 
TRP-grense for AAS 

B Medlemsstater med militære 

radiolokaliseringssystemer under 

3 400 MHz 

Supplerende 

basisverdi 

Under 3 400 MHz(**) –50 dBm/MHz per 

antenne 

 

C Medlemsstater som ikke bruker 

tilstøtende bånd, eller med bruk 

som ikke krever ekstra beskyttelse 

Supplerende 

basisverdi 

Under 3 400 MHz Ikke relevant Ikke relevant 

(*) Alternative tiltak kan kreves for innendørs AAS-basestasjoner og vurderes fra tilfelle til tilfelle på nasjonalt plan. 

(**) I tilfeller der medlemsstater før vedtakelsen av denne beslutning og i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/411/EF allerede har innført et 

beskyttelsesbånd når de utsteder tillatelser for bakkebaserte systemer som kan levere WBB ECS, kan disse medlemsstatene velge å 

anvende den supplerende basisverdien bare under dette beskyttelsesbåndet, forutsatt at beskyttelsen av radarer i det tilstøtende båndet 

opprettholdes og tverrnasjonale forpliktelser overholdes. 

(***) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for hver enkelt sektor. 

Forklarende merknad til tabell 6 

De supplerende basiseffektgrensene avspeiler behovet for beskyttelse av militær radiolokalisering i visse stater. Medlemsstatene 

kan velge grensene fra tilfelle A eller B for ikke-AAS, avhengig av hvilken grad av beskyttelse som kreves for radaren i den 

aktuelle regionen. Rundt faste bakkebaserte radarer kan det være nødvendig med en samordningssone på opptil 12 km, basert 

på en TRP-grense for AAS på –52 dBm/MHz per celle. Slik samordning er vedkommende medlemsstats ansvar. 

Andre interferensreduserende tiltak som geografisk atskillelse, samordning fra tilfelle til tilfelle eller et supplerende 

beskyttelsesbånd kan være nødvendige. For innendørs bruk kan medlemsstatene fastsette en mindre streng grense som gjelder i 

bestemte tilfeller. 

Tabell 7 

Supplerende basiseffektgrenser over 3 800 MHz for basestasjoner for sameksistens med FSS/FS 

BEM-element Frekvensområde EIRP-grense for ikke-AAS TRP-effektgrense for AAS 

Supplerende 

basisverdi 

3 800–3 805 MHz Min(PMax – 40, 21) dBm/(5 MHz) per 

antenne(*) 

Min(PMax′ – 40, 16) dBm/(5 MHz) per 

celle(**) (***) 

3 805–3 810 MHz Min(PMax – 43, 15) dBm/(5 MHz) per 

antenne(*) 

Min(PMax′ – 43, 12) dBm/(5 MHz) per 

celle(**) (***) 

3 810–3 840 MHz Min(PMax – 43, 13) dBm/(5 MHz) per 

antenne(*) 

Min(PMax′ – 43, 1) dBm/(5 MHz) per 

celle(**) (***) 

Over 3 840 MHz –2 dBm/(5 MHz) per antenne(*) –14 dBm/(5 MHz) per celle(***) 

(*) PMax er den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen målt som EIRP per bærebølge per antenne. 

(**) PMax′ er den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen målt som TRP per bærebølge i en gitt celle. 

(***) For en basestasjon med flere sektorer viser grensen for utstrålt effekt til nivået som tilsvarer hver enkelt sektor. 

Forklarende merknad til tabell 7 

De supplerende basiseffektgrensene anvendes ved 3 800 MHz-båndgrensen for å støtte samordningen som skal gjennomføres 

på nasjonalt plan.  
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D. TEKNISKE VILKÅR FOR TERMINALER 

Tabell 8 

Krav innenfor blokken – BEM for terminalens effektgrense innenfor blokken 

Høyeste effekt innenfor blokken 28 dBm TRP 

Forklarende merknad til tabell 8 

Utstrålt effekt innenfor blokken for faste/nomadiske terminaler kan overstige grensen i tabell 8, forutsatt at tverrnasjonale 

forpliktelser oppfylles. For slike terminaler kan det være nødvendig med interferensreduserende tiltak for å beskytte radar under 

3 400 MHz, for eksempel geografisk atskillelse eller et supplerende beskyttelsesbånd. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1973 

av 7. desember 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 om de tekniske spesifikasjonene for det elektroniske 

kartvisnings- og informasjonssystemet for fart på innlands vannveier (ECDIS for innlands vannveier) nevnt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF av 7. september 2005 om harmoniserte vannveisinforma-

sjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Hensikten med å bruke det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystemet for fart på innlands vannveier (ECDIS 

for innlands vannveier) er å bidra sikker og effektiv fart på innlands vannveier. De tekniske spesifikasjonene som er 

definert i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013(2) for innretningen for ECDIS for innlands 

vannveier og det elektroniske sjøkartet for innlands vannveier (ENC for innlands vannveier), bør derfor revideres og 

presiseres ytterligere. 

2) De reviderte tekniske spesifikasjonene bør ta behørig hensyn til den teknologiske utviklingen og erfaringene fra 

anvendelsen av gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013. 

3) De tekniske spesifikasjonene for ECDIS for innlands vannveier bør baseres på de tekniske prinsippene fastsatt i 

vedlegg II til direktiv 2005/44/EF. 

4) De reviderte tekniske spesifikasjonene bør ta behørig hensyn til de nyeste internasjonalt vedtatte standardene og 

erfaringene fra anvendelsen av disse, for eksempel relevante standarder fra De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europa (UNECE), Den internasjonale hydrografiske organisasjon (IHO), Sentralkommisjonen for 

skipsfart på Rhinen (CCNR) og andre internasjonale organer. 

5) De reviderte tekniske spesifikasjonene for ECDIS for innlands vannveier bør ta behørig hensyn til arbeidet som er utført 

av ekspertgruppen for ECDIS for innlands vannveier, som er sammensatt av representanter for de myndighetene i 

medlemsstatene som har ansvaret for gjennomføringen av ECDIS for innlands vannveier, og offisielle medlemmer fra 

andre statlige organer samt observatører fra næringen. 

6) De reviderte tekniske spesifikasjonene for ENC for innlands vannveier bør ta behørig hensyn til arbeidet som er utført 

av harmoniseringsgruppen for ENC for innlands vannveier (IEHG), som er sammensatt av representanter fra offentlige 

myndigheter, næringslivet og akademia. 

7) Henvisningen til UNECE-standarder eller andre standarder i denne forordning bør ikke skape presedens for framtidige 

EU-standarder i forbindelse med fart på innlands vannveier, vannveisinformasjonstjenester eller ECDIS for innlands 

vannveier. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 19.12.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2019 av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 152. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 av 10. september 2013 om de tekniske spesifikasjonene for det elektroniske 

kartvisnings- og informasjonssystemet for fart på innlands vannveier (ECDIS for innlands vannveier) nevnt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/44/EF (EUT L 258 av 28.9.2013, s. 1). 

2019/EØS/83/40 
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8) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 fastsatte tekniske spesifikasjoner for navigasjonsfunksjonen til ECDIS for 

innlands vannveier. På visse vannveier har vedkommende myndigheter imidlertid også vedtatt krav om bruk av 

innretninger for ECDIS for innlands vannveier i informasjonsfunksjon. For å harmonisere innretningene som brukes på 

disse vannveiene og sikre sikker navigering, bør det for vannveier der det er obligatorisk å ha med ECDIS for innlands 

vannveier, vedtas obligatoriske minstekrav til innretninger for ECDIS for innlands vannveier i informasjonsfunksjon. På 

vannveier der det ikke er obligatorisk med ECDIS for innlands vannveier i informasjonsfunksjon, bør minstekravene til 

informasjonsfunksjon fungere som anbefalinger. 

9) Pålitelige oppdaterte opplysninger om vanndybde (batymetriske opplysninger) bør regelmessig offentliggjøres i 

elektroniske sjøkart for å bidra til sikker og effektiv fart på innlands vannveier. Leveringen av opplysninger om vanndybde 

bør derfor standardiseres. 

10) Det er nødvendig å utvide listen over koder for vannveier fastsatt i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 909/2013 for å gjøre det mulig for medlemsstatene å kode objekter på vannveier på en konsekvent måte på de 

relevante vannveiene. Anmodninger om ytterligere koder for vannveier kan sendes elektronisk til harmoniserings-

gruppen for ENC for innlands vannveier, som er anerkjent av Den internasjonale hydrografiske organisasjon. 

11) I samsvar med artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2005/44/EF bør medlemsstatene, for å overholde artikkel 4 i samme direktiv, 

treffe de tiltak som er nødvendige for å etterkomme kravene fastsatt i denne forordning senest 30 måneder etter at den 

har trådt i kraft. 

12) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 bør derfor endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 7 i rådsdirektiv 

91/672/EØF(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 7. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Rådsdirektiv 91/672/EØF av 16. desember 1991 om gjensidig anerkjennelse av nasjonale skipsførersertifikater for transport av gods og 

passasjerer på innlands vannveier (EFT L 373 av 31.12.1991, s. 29). 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/352 

av 15. februar 2017 

om opprettelse av en ramme for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i havner(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En full integrering av havner i sammenhengende transport- og logistikkjeder er nødvendig for å bidra til vekst og for at 

det transeuropeiske transportnettet og det indre marked skal kunne brukes og fungere mer effektivt. Dette forutsetter 

moderne havnetjenester som bidrar til effektiv bruk av havner og gunstige forhold for investeringer for å utvikle havner 

i tråd med nåværende og framtidige transport- og logistikkrav. 

2) Havner bidrar til europeiske industriers konkurranseevne på lang sikt på verdensmarkedene, samtidig som de skaper 

merverdi og sysselsetting i alle kystdistrikter i Unionen. For å kunne møte de utfordringene sjøtransportsektoren står 

overfor, og for å forbedre transport- og logistikkjedenes effektivitet og bærekraft, er det viktig at tiltakene for 

administrativ forenkling fastsatt i kommisjonsmeldingen av 23. mai 2013 med tittelen «Ports: an engine for growth» 

gjennomføres parallelt med denne forordning. 

3) I sin melding av 3. oktober 2012 med tittelen «Single Market Act II – Together for new growth» minnet Kommisjonen 

om at sjøtransportens attraktivitet er avhengig av at havnetjenestene er tilgjengelige, effektive og pålitelige, og at det er 

nødvendig å ta opp spørsmål om innsyn i offentlig finansiering og havneavgifter, samt tiltak for administrativ forenkling 

i havner, og å gjennomgå begrensningene for levering av tjenester i havner.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 3.3.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2019 av 8. mai 2019 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 327 av 12.11.2013, s. 111. 

(2) EUT C 114 av 15.4.2014, s. 57. 

(3) Europaparlamentets holdning av 14. desember 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. januar 2017. 

2019/EØS/83/41 
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4) Forenklet adgang til markedet for havnetjenester og innføring av økonomisk innsyn og uavhengighet for sjøhavner vil 

forbedre kvaliteten og effektiviteten til de tjenestene som tilbys til havnebrukere og bidra til gunstigere forhold for 

investeringer i havner, og dermed bidra til å redusere kostnadene for transportbrukere og fremme nærskipsfart og bedre 

integrasjon av sjøtransport med jernbane, innlands vannveier og veitransport. 

5) Forenklingen av tollprosedyrene kan gi betydelige økonomiske fordeler for sjøhavner med hensyn til konkurranseevne. 

For å fremme rettferdig konkurranse og redusere tollformalitetene er det viktig at vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene følger en hensiktsmessig og effektiv risikobasert tilnærming. I denne forbindelse er det nødvendig at 

Kommisjonen vurderer behovet for hensiktsmessige tiltak for å redusere meldingsformalitetene i sjøhavner og bekjempe 

illojal konkurranse. 

6) Fastsettelse av klare rammer med gjennomsiktige, rettferdige og ikke-diskriminerende bestemmelser om finansiering av 

og vederlag for havneinfrastruktur og havnetjenester spiller en viktig rolle for å sikre at havnens egen forretningsstrategi 

og investeringsplaner og, dersom det er relevant, den overordnede rammen for nasjonal havnepolitikk overholder 

konkurransereglene fullt ut. Særlig vil innsyn i de økonomiske forbindelsene gi mulighet for rettferdig og effektiv 

kontroll av statsstøtte, og dermed hindre markedsvridning. For dette formål oppfordret Rådet i sine konklusjoner av 

5. juni 2014 Kommisjonen til å utrede retningslinjene for statsstøtte til sjøhavner, for å sikre rettferdig konkurranse og 

en stabil rettslig ramme for investering i havner. 

7) Den absolutt største delen av Unionens sjøtrafikk passerer gjennom sjøhavner i det transeuropeiske transportnettet, som 

er opprettet ved Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013(1). For å oppnå målet med denne forordning 

på en forholdsmessig måte uten å pålegge andre havner unødige byrder bør denne forordning få anvendelse på sjøhavner 

i det transeuropeiske transportnettet, som hver for seg spiller en betydelig rolle for det europeiske transportsystemet, 

enten fordi de hver for seg håndterer mer enn 0,1 % av samlet gods eller samlet antall passasjerer i EU, eller fordi de 

forbedrer den regionale tilgjengeligheten til øyområder eller randområder. Denne forordning bør imidlertid gi medlems-

statene mulighet til å beslutte om denne forordning skal anvendes på sjøhavner i det samlede nettet i de mest fjernt-

liggende regionene. Medlemsstatene bør også ha mulighet til å innføre unntak for å unngå å legge uforholdsmessige 

administrative byrder på disse sjøhavnene i det samlede nettet hvis årlige godstrafikk ikke berettiger full anvendelse av 

denne forordning. 

8) Lostjenester på åpent hav har ingen direkte innvirkning på effektiviteten i havner, ettersom de ikke brukes til direkte 

innseiling til og utseiling fra havner, og de behøver derfor ikke å omfattes av denne forordning. 

9) Denne forordning bør ikke på noen måte berøre medlemsstatenes eiendomsrettsordninger som gjelder sjøhavner, og bør 

gi mulighet for ulike havnestrukturer i medlemsstatene. 

10) Denne forordning innfører ikke en bestemt modell for forvaltningen av sjøhavner og berører ikke på noen måte 

medlemsstatenes myndighet til i samsvar med unionsretten å levere ikke-økonomiske tjenester av allmenn interesse. 

Ulike modeller for havneforvaltning er mulig, forutsatt at rammen for levering av havnetjenester og felles regler om 

økonomisk innsyn som er fastsatt i denne forordning, overholdes. 

11) I samsvar med traktatenes allmenne prinsipper bør leverandører av havnetjenester stå fritt til å levere sine tjenester i 

sjøhavner som omfattes av denne forordning. Det bør imidlertid være mulig å fastsette visse vilkår for utøvelsen av 

denne friheten. 

12) Denne forordning bør ikke begrense havneadministrasjonens eller vedkommende myndighets mulighet til å innføre en 

avgiftsordning, så lenge havneinfrastrukturvederlagene som betales av operatørene av sjøfartøyene eller av lasteiere, er 

gjennomsiktig, særlig lett identifiserbare, og ikke-diskriminerende, og bidrar til å opprettholde og utvikle infrastruktur 

og serviceanlegg og til levering av tjenester som er nødvendige for å utføre eller forenkle transportvirksomhet i havne-

området og på vannveiene som fører til de havnene som hører inn under havneadministrasjonens myndighetsområde.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 av 11. desember 2013 om unionsretningslinjer for utviklingen av et trans-

europeisk transportnett og om oppheving av beslutning nr. 661/2010/EU (EUT L 348 av 20.12.2013, s. 1). 
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13) For å skape en effektiv, sikker og miljømessig forsvarlig havneforvaltning bør havneadministrasjonen eller ved-

kommende myndighet kunne kreve at leverandører av havnetjenester kan godtgjøre at de oppfyller minstekravene for å 

levere tjenesten på en hensiktsmessig måte. Disse minstekravene bør begrenses til et klart definert sett av vilkår i den 

grad disse kravene er gjennomsiktige, objektive, ikke-diskriminerende, forholdsmessige og relevante for levering av 

havnetjenesten. I samsvar med de generelle målene i denne forordning bør minstekravene bidra til høy kvalitet på 

havnetjenestene og ikke føre til markedshindringer. 

14) Det er viktig at alle leverandører av havnetjenester på anmodning fra havneadministrasjonen er i stand til å dokumentere 

sin evne til å betjene et minste antall fartøyer og stille nødvendig personale og utstyr til rådighet. De bør anvende de 

relevante bestemmelsene og reglene, herunder gjeldende arbeidsrett og relevante tariffavtaler samt kvalitetskravene for 

den berørte havnen. 

15) Når det skal avgjøres om en leverandør av havnetjenester oppfyller kravene til god vandel, bør vedkommende 

myndighet eller havneadministrasjonen vurdere om det foreligger eventuelle tungtveiende grunner til å betvile havnetje-

nesteleverandørens pålitelighet, for eksempel dommer eller sanksjoner for alvorlige straffbare forhold, eller alvorlige 

overtredelser av gjeldende unionsrett og nasjonal rett. 

16) Medlemsstatene bør kunne kreve at de sosial- og arbeidsrettslige forpliktelsene for driften av havnetjenestene i den 

berørte havnen overholdes. 

17) Medlemsstatene bør underrette Kommisjonen før det treffes en eventuell beslutning om å pålegge et flaggkrav for 

fartøyer som hovedsakelig brukes til buksering og fortøyning. En slik beslutning bør være ikke-diskriminerende og 

bygge på et gjennomsiktig og objektivt grunnlag, og bør ikke innføre uforholdsmessige markedshindringer. 

18) Dersom det kreves at minstekrav oppfylles, bør prosedyren for tildeling av rett til å levere havnetjenester være 

gjennomsiktig, objektiv, ikke-diskriminerende og forholdsmessig, og gi leverandørene av havnetjenester mulighet til å 

begynne leveringen av sine havnetjenester innen rimelig tid. 

19) Ettersom havner er avgrensede geografiske områder, kan antallet leverandører av havnetjenester i visse tilfeller være 

underlagt begrensninger knyttet til mangel på grunn eller områder ved vann, havneinfrastrukturens kjennetegn eller 

havnetrafikkens art, eller behovet for å sikre en sikker eller miljømessig bærekraftig havnedrift. 

20) Enhver begrensning av antallet leverandører av havnetjenester bør være klart og objektivt begrunnet, og bør ikke innføre 

uforholdsmessige markedshindringer. 

21) Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet bør offentliggjøre sin hensikt om å gjennomføre en utvelgings-

prosedyre for levering av en havnetjeneste, herunder på internett og eventuelt også i Den europeiske unions tidende. Slik 

offentliggjøring skal inneholde informasjon om utvelgingsprosedyren, fristen for innlevering av anbud, relevante 

tildelingskriterier samt informasjon om hvordan de relevante dokumentene som er nødvendige for å utarbeide en 

søknad, kan innhentes. 

22) For å sikre innsyn og likebehandling bør endringer av bestemmelsene i en kontrakt i dens gyldighetstid anses å utgjøre 

en ny tildeling av en kontrakt når de gjør at kontraktens art blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten og 

derfor viser at partene har til hensikt å reforhandle vesentlige vilkår i kontrakten. 

23) Denne forordning bør ikke berøre medlemsstatenes rett til å pålegge forpliktelser til å yte offentlig tjeneste i forbindelse 

med havnetjenester. 

24) Unionen har en rekke forskjellige sjøhavner med ulike modeller for organisering av havnetjenester. Det vil derfor ikke 

være hensiktsmessig å innføre en enhetlig modell. Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet bør kunne 

begrense antallet leverandører av en bestemt havnetjeneste dersom det er berettiget av én eller flere grunner.  
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25) Artikkel 34 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(1) fastsetter at kontrakter som inngås med sikte på å gjøre 

det mulig å utøve visse typer virksomhet, ikke skal omfattes av nevnte direktiv dersom medlemsstaten eller 

oppdragsgiverne kan dokumentere at den aktuelle virksomheten i den medlemsstaten der den utøves, er utsatt for direkte 

konkurranse på markeder der adgangen ikke er begrenset. Prosedyren for å fastslå om dette er tilfellet, bør være den som 

er fastsatt i artikkel 35 i direktiv 2014/25/EU. Dersom det gjennom denne prosedyren er fastslått at en havnesektor eller 

delsektor, sammen med sine havnetjenester, er direkte utsatt for slik konkurranse, er det derfor hensiktsmessig at den 

ikke er underlagt reglene om begrensning av markedsadgangen i henhold til denne forordning. 

26) Med mindre det gjelder et unntak med hensyn til konkurransemarkedet, bør enhver hensikt om å begrense antallet 

leverandører av havnetjenester offentliggjøres på forhånd av havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet, og 

den bør være velbegrunnet, slik at de berørte partene får mulighet til å uttale seg. 

27) Dersom havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet tilbyr havnetjenester selv eller gjennom en juridisk 

selvstendig enhet som den direkte eller indirekte kontrollerer, bør det treffes tiltak for å unngå interessekonflikter og 

sikre rettferdig og gjennomsiktig markedsadgang til havnetjenester når antallet havnetjenesteleverandører er begrenset. 

Slike tiltak kan blant annet bestå i å betro vedtakelsen av beslutningen om å begrense antallet leverandører av havne-

tjenester til en vedkommende nasjonal myndighet som er uavhengig av havneadministrasjonen eller av vedkommende 

myndighet. 

28) Muligheten til å innføre minstekrav og begrense antallet leverandører av havnetjenester som medlemsstatene fortsatt 

har, bør ikke hindre dem i å sikre ubegrenset frihet til å levere tjenester i deres havner. 

29) Prosedyren for utvelging av leverandører av havnetjenester og resultatet av den bør offentliggjøres og være ikke-

diskriminerende, gjennomsiktig og åpen for alle berørte parter. 

30) Det eneste som kan begrunne anvendelsen av forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som fører til en begrensning av 

antallet leverandører av havnetjenester, bør være hensynet til offentlighetens interesse for å sikre adgang til havne-

tjenesten for alle brukere, tilgjengeligheten av havnetjenesten året rundt, en overkommelig pris for havnetjenesten for en 

viss kategori av brukere, havnedriftens sikkerhet eller miljømessige bærekraft samt territoriell utjevning. 

31) Selv om forpliktelser til å yte offentlig tjeneste er fastsatt og pålagt av nasjonale myndigheter, bør en generell for-

pliktelse fastsatt i unionsretten eller nasjonal rett til at en havn uten forskjellsbehandling eller hindring tar imot ethvert 

fartøy som fysisk er i stand til å anløpe havnen og fortøye, ikke forstås som en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste i 

henhold til denne forordning. 

32) Denne forordning bør ikke være til hinder for at vedkommende myndigheter kan gi erstatning for tiltak som er truffet i 

forbindelse med oppfyllelsen av forpliktelser til å yte offentlig tjeneste, forutsatt at slik erstatning er i samsvar med 

gjeldende regler for statsstøtte. Når forpliktelser til å yte offentlig tjeneste anses som en tjeneste av allmenn økonomisk 

betydning, er det nødvendig å sikre samsvar med kommisjonsbeslutning 2012/21/EU(2) og kommisjonsforordning  

(EU) nr. 360/2012(3) samt overholdelse av Kommisjonens melding av 11. januar 2012 med tittelen «European Union 

framework for State aid in the form of public service compensation». 

33) Dersom det finnes flere leverandører av havnetjenester, bør havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet ikke 

forskjellsbehandle leverandører av havnetjenester, særlig ikke til fordel for et foretak eller et organ som den selv har en 

interesse i.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- 

og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 

(2) Kommisjonsbeslutning av 20. desember 2011 om anvendelsen av artikkel 106 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på 

statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn 

økonomisk betydning (EUT L 7 av 11.1.2012, s. 3). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012 av 25. april 2012 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte på bagatellmessig støtte til foretak som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning (EUT L 114 av 26.4.2012, s. 8). 
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34) Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet bør ha mulighet til å beslutte om de vil levere havnetjenester 

selv eller overlate leveringen av slike tjenester direkte til en intern operatør. Dersom det foreligger en begrensning av 

antallet leverandører av havnetjenester, bør leveringen av havnetjenester av interne operatører begrenses til bare den 

eller de havnene der disse interne operatørene er utpekt, med mindre det gjelder et unntak med hensyn til konkurranse-

markedet. 

35) Medlemsstatene bør fortsatt ha myndighet til å sikre tilstrekkelig sosial trygghet for personale hos foretak som leverer 

havnetjenester. Denne forordning bør ikke påvirke anvendelsen av sosialrettslige og arbeidsrettslige regler i 

medlemsstatene. Det bør presiseres at i tilfeller der rådsdirektiv 2001/23/EF(1) ikke får anvendelse, og inngåelse av en 

havnetjenestekontrakt fører til bytte av leverandør av havnetjenester, bør havneadministrasjonen eller vedkommende 

myndighet likevel kunne kreve at rettighetene og pliktene til den avtroppende leverandøren av havnetjenester, som følge 

av en arbeidsavtale eller et arbeidsforhold som foreligger på tidspunktet for byttet, overdras til den nyutnevnte 

leverandøren av havnetjenester. 

36) Når tiltakene fastsatt i denne forordning medfører behandling av personopplysninger, bør slik behandling utføres i 

samsvar med gjeldende unionsrett, særlig europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(2). 

37) I en kompleks og konkurranseutsatt sektor som havnetjenester er grunnleggende og videre opplæring av personale av 

avgjørende betydning for å sikre tjenestenes kvalitet og verne havnearbeidernes helse og sikkerhet. Medlemsstatene bør 

derfor sikre at leverandører av havnetjenester gir tilstrekkelig opplæring til sine ansatte. 

38) I mange havner benyttes det offentlige kontrakter for å gi leverandører av godshåndterings- og passasjertjenester adgang 

til markedet. Den europeiske unions domstol har bekreftet at vedkommende myndigheter er bundet av prinsippene om 

innsyn og likebehandling ved inngåelse av slike avtaler. Derfor bør medlemsstatene, selv om kapittel II i denne 

forordning ikke bør få anvendelse på levering av godshåndterings- og passasjertjenester, fortsatt stå fritt til å anvende 

reglene i kapittel II på disse to typene tjenester eller beholde sin eksisterende nasjonale rett med hensyn til 

markedsadgang i forbindelse med godshåndterings- og passasjertjenester, samtidig som de overholder hovedprinsippene 

som er fastsatt i Domstolens rettspraksis. 

39) I henhold til Den internasjonale sjøfartsorganisasjons resolusjon A.960 er det for hvert losområde nødvendig at losen 

har høyt spesialisert erfaring og lokalkunnskap. Losing er dessuten generelt obligatorisk og organiseres eller besørges 

ofte av medlemsstatene selv. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF(3) gir dessuten losene i oppgave å 

innberette til vedkommende myndigheter åpenbare avvik som kan være til fare for et fartøys sikre navigasjon, eller som 

kan utgjøre en trussel mot eller skade havmiljøet. Dersom sikkerhetsforholdene tillater dette, er det viktig at alle 

medlemsstater oppmuntrer til bruk av sertifikater for losdispensasjon eller tilsvarende ordninger, for å forbedre 

effektiviteten i havnene, særlig for å stimulere nærskipsfarten. For å unngå mulige interessekonflikter mellom slike 

funksjoner i offentlighetens interesse og forretningsmessige hensyn bør ikke kapittel II i denne forordning få anvendelse 

på losing. Medlemsstatene bør imidlertid fortsatt stå fritt til å anvende kapittel II på losing. Dersom de beslutter å gjøre 

det, bør Kommisjonen underrettes om dette, for å sikre formidling av relevante opplysninger. 

40) Uten at det berører Unionens konkurranseregler, bør denne forordning ikke påvirke medlemsstatenes rett til eventuelt å 

regulere vederlagene for å unngå at det tas for høye vederlag for havnetjenester, dersom situasjonen på markedet for 

havnetjenester er slik at det ikke kan oppnås effektiv konkurranse.  

  

(1) Rådsdirektiv 2001/23/EF av 12. mars 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter 

ved overdragelse av foretak, bedrifter eller deler av foretak, virksomheter eller deler av foretak eller virksomheter (EFT L 82 av 22.3.2001, 

s. 16). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger 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). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 
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41) Økonomiske forbindelser mellom sjøhavner som mottar offentlige midler, og leverandører av havnetjenester på den ene 

side, og offentlige myndigheter på den annen side, bør åpnes for innsyn for å sikre like konkurransevilkår og unngå 

markedsvridning. I den forbindelse bør denne forordning utvide prinsippene om innsyn i økonomiske forbindelser som 

er fastsatt i kommisjonsdirektiv 2006/111/EF(1), til andre kategorier av mottakere, uten at det berører virkeområdet for 

nevnte direktiv. 

42) Regler om innsyn i økonomiske forbindelser bør innføres i denne forordning for å hindre illojal konkurranse mellom 

havner i Unionen, særlig ettersom havnene i det transeuropeiske transportnettet er berettiget til å søke om EU-

finansiering gjennom Ordningen for et sammenkoplet Europa, opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1316/2013(2). 

43) For å sikre like konkurransevilkår og innsyn i tildelingen og bruken av offentlige midler og for å unngå markedsvridning 

er det nødvendig å pålegge havneadministrasjonen som mottar offentlige midler, når den også opptrer som tjeneste-

leverandør, plikt til å føre regnskap for offentlig finansiert virksomhet som utøves i egenskap av havneadministrasjon, 

atskilt fra regnskap for virksomhet som utøves på konkurransemessig grunnlag. Under alle omstendigheter bør det sikres 

samsvar med reglene for statsstøtte. 

44) For å sikre innsyn når en havn eller et annet foretak utfører mudring innenfor et havneområde, bør regnskapet for 

mudring holdes atskilt fra regnskapet for annen virksomhet. 

45) Uten at det berører unionsretten og Kommisjonens rettigheter, er det viktig at Kommisjonen fastslår, i god tid og i 

samråd med alle berørte parter, hvilke offentlige investeringer i havneinfrastruktur som hører inn under virkeområdet for 

kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014(3) (forordning om alminnelige gruppeunntak), og hvilken infrastruktur som 

ikke hører inn under virkeområdet for statsstøtte, samtidig som det tas hensyn til den ikke-økonomiske arten av visse 

typer infrastruktur, herunder atkomst- og forsvarsinfrastruktur, forutsatt at de er tilgjengelige for alle potensielle brukere 

på like og ikke-diskriminerende vilkår. 

46) Havnetjenestevederlag som innkreves av leverandører av havnetjenester innenfor rammen av forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste, samt vederlag for lostjenester som ikke er utsatt for effektiv konkurranse, kan medføre en større risiko 

for prismisbruk i tilfeller der det foreligger et monopol. For disse tjenestene bør det opprettes ordninger for å sikre at 

vederlagene fastsettes på en gjennomsiktig, objektiv og ikke-diskriminerende måte og står i forhold til kostnaden for den 

tjenesten som leveres. 

47) For at havneinfrastrukturvederlagene skal være effektive, bør vederlagene i hver enkelt havn fastsettes på en gjennom-

siktig måte i samsvar med havnen egen forretningsstrategi og investeringsplaner og, dersom det er relevant, med de 

allmenne kravene fastsatt innenfor rammen av den berørte medlemsstatens generelle havnepolitikk. 

48) Denne forordning bør ikke påvirke havnenes og deres kunders rett til eventuelt å avtale kommersielt fortrolige rabatter. 

Denne forordning har ikke som mål å kreve at offentligheten eller tredjeparter informeres om slike rabatter. Imidlertid 

bør havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet minst offentliggjøre standardvederlag før det foretas en 

prisdifferensiering. 

49) Det bør være tillatt med variasjon i havneinfrastrukturvederlagene for å fremme nærskipsfart og tiltrekke fartøyer hvis 

transportvirksomhet, særlig offshore- eller landbasert sjøtransportvirksomhet, viser miljøprestasjoner, energieffektivitet 

eller karboneffektivitet som er bedre enn gjennomsnittet. Dette bør bidra til å nå miljø- og klimapolitiske mål og til en 

bærekraftig utvikling av havnen og dens omgivelser, særlig ved å bidra til å redusere miljøbelastningen av fartøyer som 

anløper og ligger i havnen.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2006/111/EF av 16. november 2006 om innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak 

samt om økonomisk innsyn i visse foretak (EUT L 318 av 17.11.2006, s. 17). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammenkoplet Europa, 

om endring av forordning (EU) nr. 913/2010 og om oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 av 

20.12.2013, s. 129). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det indre marked i 

henhold til traktatens artikkel 107 og 108 (EUT L 187 av 26.6.2014, s. 1). 
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50) Avhengig av havnens økonomiske strategi, arealplanlegging eller handelspraksis og, dersom det er relevant, den berørte 

medlemsstatens generelle havnepolitikk kan variasjonen i havneinfrastrukturvederlagene føre til at vederlagene settes til 

null for visse kategorier av brukere. Slike kategorier av brukere kan omfatte blant annet hospitalskip, fartøyer på 

vitenskapelige, kulturelle eller humanitære oppdrag, slepebåter og flytende serviceutstyr i havnen. 

51) Kommisjonen bør i samarbeid med medlemsstatene utarbeide retningslinjer for felles klassifiseringskriterier for fartøyer 

med henblikk på frivillige miljøavgifter, samtidig som det tas hensyn til internasjonalt anerkjente standarder. 

52) Det er nødvendig å sikre at havnebrukere og andre berørte parter rådspørres om viktige spørsmål knyttet til sunn 

utvikling av havnen, dens avgiftspolitikk, dens resultater og dens evne til å tiltrekke og generere økonomisk virksomhet. 

Slike viktige spørsmål omfatter samordning av havnetjenester innenfor havneområdet, effektive forbindelser til 

opplandet og effektiviteten av de administrative prosedyrene i havnene samt miljøspørsmål. Slike samråd bør ikke 

berøre eventuell annen særlig kompetanse knyttet til disse spørsmålene samt medlemsstatenes mulighet til å holde disse 

samrådene på nasjonalt plan. Havneadministrasjonen bør særlig rådføre seg med havnebrukere og andre berørte parter 

om havneutviklingsplaner. 

53) For å sikre en korrekt og effektiv anvendelse av denne forordning bør medlemsstatene sikre at det finnes en effektiv 

prosedyre for å behandle klager. 

54) Medlemsstatenes myndigheter bør samarbeide ved klagebehandling i tvister som omfatter parter som er etablert i 

forskjellige medlemsstater, og bør utveksle generell informasjon om behandling av klager for å fremme en ensartet 

anvendelse av denne forordning. 

55) Ettersom målene for denne forordning, som er å sikre en ramme for levering av havnetjenester samt en passende ramme 

for å tiltrekke nødvendige investeringer i alle sjøhavner i det transeuropeiske transportnettet, ikke kan oppnås i tilstrek-

kelig grad av medlemsstatene på grunn av havnenes og den tilknyttede sjøfartvirksomhetens europeiske dimensjon eller 

deres internasjonale og tverrnasjonale karakter, men derfor på grunn av behovet for like konkurransevilkår i Europa 

bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

56) EUs komité for sosial dialog i havnesektoren gir partene i arbeidslivet en ramme for å utvikle en felles tilnærming til 

sosiale utfordringer knyttet til arbeidslivsrelasjoner i havnen, herunder arbeidsvilkår, helse- og sikkerhetsspørsmål, krav 

til opplæring og faglige kvalifikasjoner. Denne rammen bør utvikles, særlig i lys av den markedsbaserte og teknologiske 

utviklingen, og bør gjøre sektoren mer attraktiv for unge arbeidstakere og kvinnelige arbeidstakere, samtidig som det tas 

hensyn til viktigheten av å verne konkurranseevnen til europeiske sjøhavner og fremme gode arbeidsvilkår. Med full 

respekt for partene i arbeidslivets uavhengighet, samtidig som det tas hensyn til den teknologiske utviklingen og 

framskrittene innen transportlogistikk, oppfordres EUs komité for sosial dialog i havnesektoren til å utarbeide 

retningslinjer for utvikling av opplæringskrav for å forebygge ulykker på arbeidsplassen, og å sikre høyest mulig nivå av 

helse og sikkerhet for havnearbeidere. Partene i arbeidslivet bør også utforske forskjellige modeller for organisering av 

arbeidet i sjøhavner, som sikrer arbeidsplasser av høy kvalitet og sikre arbeidsvilkår samt håndterer svingningene i 

etterspørselen etter havnearbeid. Det er viktig at Kommisjonen støtter og letter arbeidet for EUs komité for sosial dialog 

i havnesektoren. 

57) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettigheter og prinsipper som er anerkjent særlig i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter.  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordning fastsetter følgende: 

a) En ramme for levering av havnetjenester. 

b) Felles regler om økonomisk innsyn og om havnetjenestevederlag og havneinfrastrukturvederlag. 

2. Denne forordning får anvendelse på levering av følgende kategorier av havnetjenester («havnetjenester»), enten innenfor 

et havneområde eller på vannveien til havnen: 

a) Bunkring. 

b) Godshåndtering. 

c) Fortøyning. 

d) Passasjertjenester. 

e) Innsamling av avfall og lasterester fra skip. 

f) Losing. 

g) Buksering. 

3. Artikkel 11 nr. 2 får også anvendelse på mudring. 

4. Denne forordning får anvendelse på alle sjøhavner i det transeuropeiske transportnettet, som oppført i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 1315/2013. 

5. Medlemsstatene kan beslutte å ikke anvende denne forordning på sjøhavner i det samlede nettet som ligger i de mest 

fjerntliggende regionene som nevnt i artikkel 349 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Dersom medlemsstatene 

beslutter å ikke anvende denne forordning på slike sjøhavner, skal de underrette Kommisjonen om denne beslutningen. 

6. Medlemsstatene kan også anvende denne forordning på andre sjøhavner. Dersom medlemsstatene beslutter å anvende 

denne forordning på andre sjøhavner, skal de underrette Kommisjonen om sin beslutning. 

7. Denne forordning berører ikke europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU(1), 2014/24/EU(2) og 2014/25/EU. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1) «bunkring» levering av fast, flytende eller gassformig brensel eller annen energikilde som brukes til framdrift av fartøy 

samt til generell og spesifikk energiforsyning om bord på fartøyet når det ligger ved kai, 

 2) «godshåndtering» organisering og håndtering av gods mellom det transporterende fartøyet og land, enten det er for import, 

eksport eller forsendelse av gods, herunder bearbeiding, surring, løsning av surring, stuing, transport og midlertidig 

lagring av godset i den relevante godshåndteringsterminalen og i direkte tilknytning til transport av godset, med unntak av, 

med mindre medlemsstaten bestemmer noe annet, lagring, tømming, ompakking eller andre verdiøkende tjenester knyttet 

til godset,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjonskontrakter (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av direktiv 2004/18/EF (EUT 

L 94 av 28.3.2014, s. 65). 
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 3) «vedkommende myndighet» ethvert offentlig eller privat organ som på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan har rett til, i 

henhold til nasjonal rett eller nasjonale instrumenter, å utføre virksomhet knyttet til organisering og administrasjon av 

havnevirksomhet, sammen med eller i stedet for havneadministrasjonen, 

 4) «mudring» fjerning av sand, sedimenter eller andre stoffer fra bunnen av den vannveien som fører til havnen, eller i 

havneområdet som hører inn under havneadministrasjonens myndighetsområde, herunder disponering av fjernede 

materialer, slik at fartøyer kan anløpe havnen; dette omfatter både den opprinnelige fjerningen (anleggsmudring) og 

vedlikeholdsmudring som utføres for å holde vannveien åpen, men som ikke er en havnetjeneste som tilbys for brukeren, 

 5) «havneadministrasjon» ethvert offentlig eller privat organ som i henhold til nasjonal rett eller nasjonale instrumenter har 

som oppgave eller har myndighet til, på lokalt plan, å administrere og forvalte havneinfrastrukturen samt én eller flere av 

følgende oppgaver i den berørte havnen, enten i forbindelse med annen virksomhet eller ikke: samordning av 

havnetrafikken, forvaltning av havnetrafikken, samordning av virksomheten til aktørene i den berørte havnen og kontroll 

av virksomheten til operatørene i den berørte havnen, 

 6) «fortøyning» tjenester for å legge til eller kaste loss, herunder forhaling langs kaien, som kreves for sikker drift av et 

fartøy i havnen eller på vannveien til havnen, 

 7) «passasjertjenester» organisering og håndtering av passasjerer, deres bagasje og kjøretøyer mellom det transporterende 

fartøyet og land, og omfatter også behandling av personopplysninger og transport av passasjerer innenfor den berørte 

passasjerterminalen, 

 8) «losing» veiledningstjeneste for fartøy utført av en los eller en losstasjon for å muliggjøre sikker innseiling og utseiling av 

fartøyet i vannveien til havnen eller sikker navigering i havnen, 

 9) «havneinfrastrukturvederlag» et vederlag som innkreves til direkte eller indirekte fordel for havneadministrasjonen eller 

for vedkommende myndighet, for bruk av infrastruktur, anlegg og tjenester, herunder vannveien til den berørte havnen, 

samt adgang til ekspedisjon av passasjerer og gods, med unntak av vederlag for leie av grunn samt vederlag med 

tilsvarende virkning, 

10) «innsamling av avfall og lasterester fra skip» mottak av avfall og lasterester fra skip ved alle faste, flytende eller mobile 

anlegg som kan ta imot avfall eller lasterester fra skip som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF(1), 

11) «havnetjenestevederlag» et vederlag som innkreves til fordel for leverandøren av havnetjenester og betales av brukerne av 

den berørte tjenesten, 

12) «havnetjenestekontrakt» en formell og rettslig bindende avtale eller en rettsakt med tilsvarende rettsvirkning mellom en 

leverandør av havnetjenester og en havneadministrasjon eller en vedkommende myndighet, som har som formål å levere 

én eller flere havnetjenester, uten at dette berører den måten leverandører av havnetjenester utpekes på, 

13) «leverandør av havnetjenester» enhver fysisk eller juridisk person som leverer eller ønsker å levere, mot vederlag, én eller 

flere kategorier av havnetjenester, 

14) «forpliktelse til å yte offentlig tjeneste» et krav som er definert eller fastsatt for å sikre levering av disse havnetjenestene 

eller virksomhet som er av allmenn interesse, som en operatør av egen forretningsmessig interesse ikke ville påta seg, eller 

ikke ville påta seg i samme grad eller på samme vilkår, 

15) «nærskipsfart» transport av gods og passasjerer til sjøs mellom havner i det geografiske Europa eller mellom disse 

havnene og havner i ikke-europeiske land med en kystlinje mot de innelukkede havene som grenser til Europa,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF av 27. november 2000 om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip (EFT  

L 332 av 28.12.2000, s. 81). 
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16) «sjøhavn» et land- og vannområde som består av slik infrastruktur og slikt utstyr som i første rekke tillater mottak av 

fartøyer, lasting og lossing av fartøyer, lagring av gods, mottak og levering av nevnte gods og ombordstigning og 

ilandstigning av passasjerer, besetning og andre personer samt annen infrastruktur som er nødvendig for transportforetak i 

havneområdet, 

17) «buksering» den bistanden som en slepebåt yter til et fartøy for å muliggjøre sikker innseiling til eller utseiling fra havnen 

eller sikker navigering i havnen ved å hjelpe fartøyet med å manøvrere, 

18) «vannvei» atkomst sjøveien til en havn fra åpent hav, for eksempel havneinnseilinger, farleder, elver, kanaler og fjorder, 

forutsatt at slike vannveier hører inn under havneadministrasjonens myndighetsområde. 

KAPITTEL II 

LEVERING AV HAVNETJENESTER 

Artikkel 3 

Organisering av havnetjenester 

1. Markedsadgangen for levering av havnetjenester i sjøhavner kan, i samsvar med denne forordning, være underlagt 

a) minstekrav for levering av havnetjenester, 

b) begrensninger av antallet leverandører, 

c) forpliktelse til å yte offentlig tjeneste, 

d) begrensninger knyttet til interne operatører. 

2. Medlemsstatene kan i henhold til nasjonal rett beslutte å ikke pålegge én eller flere kategorier av havnetjenester noen av 

vilkårene nevnt i nr. 1. 

3. Vilkårene for adgang til anlegg, installasjoner og utstyr i havnen skal være rettferdige, rimelige og ikke-diskriminerende. 

Artikkel 4 

Minstekrav for levering av havnetjenester 

1. Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet kan kreve at leverandører av havnetjenester, herunder 

underleverandører, oppfyller minstekravene for å utføre de aktuelle havnetjenestene. 

2. Minstekravene som er fastsatt i nr. 1, kan bare gjelde følgende: 

a) De faglige kvalifikasjonene til leverandøren av havnetjenester, dennes personale og de fysiske personene som faktisk og 

fortløpende leder havnetjenesteleverandørens virksomhet. 

b) Den økonomiske evnen til leverandøren av havnetjenester. 

c) Utstyret som er nødvendig for å levere den relevante havnetjenesten under normale og sikre forhold, samt evnen til å holde 

dette utstyret i påkrevd stand. 

d) Tilgjengeligheten av den relevante havnetjenesten for alle brukere, ved alle kaiplasser og uten avbrytelser, døgnet rundt 

hele året. 

e) Oppfyllelse av krav til sjøsikkerhet eller til sikkerhet i forbindelse med havnen eller adgang til den, dens anlegg, utstyr og 

arbeidstakere og andre personer. 

f) Oppfyllelse av lokale, nasjonale og internasjonale miljøkrav og Unionens miljøkrav.  
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g) Oppfyllelse av de sosial- og arbeidsrettslige forpliktelsene som gjelder i medlemsstaten der den berørte havnen ligger, 

herunder bestemmelsene i gjeldende tariffavtaler, bemanningskrav og krav til arbeidstid og hviletid for sjøfolk, og av de 

gjeldende reglene for arbeidstilsyn. 

h) Havnetjenesteleverandørens gode vandel, som fastsatt i samsvar med gjeldende nasjonal rett om god vandel, samtidig som 

det tas hensyn til eventuelle tungtveiende grunner til å betvile havnetjenesteleverandørens pålitelighet. 

3. Dersom en medlemsstat anser at det er nødvendig å pålegge et flaggkrav for å sikre fullt samsvar med nr. 2 bokstav g) for 

fartøyer som hovedsakelig brukes til buksering eller fortøyning i havner som befinner seg på dens territorium, skal medlems-

staten, uten at det berører nr. 4, underrette Kommisjonen om sin beslutning før kunngjøringen av en konkurranse, eller i fravær 

av kunngjøring av konkurranse, før det pålegges et flaggkrav. 

4. Minstekravene skal 

a) være gjennomsiktige, objektive, ikke-diskriminerende, forholdsmessige og relevante for kategorien og arten av den berørte 

havnetjenesten, 

b) oppfylles inntil retten til å levere en havnetjeneste utløper. 

5. Dersom minstekravene omfatter særlige kunnskaper om lokale forhold, skal havneadministrasjonen eller vedkommende 

myndighet sikre at det er tilstrekkelig tilgang til opplysninger, på gjennomsiktige og ikke-diskriminerende vilkår. 

6. I tilfellene nevnt i nr. 1 skal havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet offentliggjøre minstekravene nevnt i 

nr. 2 samt prosedyren for tildeling av rett til å levere havnetjenester i henhold til disse kravene innen 24. mars 2019, eller når 

det gjelder minstekravene som skal gjelde etter denne datoen, minst tre måneder før datoen da disse kravene får anvendelse. 

Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet skal på forhånd underrette leverandører av havnetjenester om alle 

endringer i kriteriene eller i prosedyren. 

7. Denne artikkel berører ikke artikkel 7. 

Artikkel 5 

Prosedyre for å sikre oppfyllelse av minstekrav 

1. Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet skal behandle leverandører av havnetjenester på en gjennomsiktig, 

objektiv, ikke-diskriminerende og forholdsmessig måte. 

2. Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet skal gi eller nekte rett til å levere havnetjenester på grunnlag av 

minstekravene fastsatt i samsvar med artikkel 4, innen et rimelig tidsrom, som i alle tilfeller ikke skal vare lenger enn fire 

måneder, etter å ha mottatt en søknad om tildeling av en slik rett og de nødvendige dokumentene. 

3. Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet skal behørig begrunne enhver slik nektelse på grunnlag av 

minstekravene fastsatt i artikkel 4 nr. 2. 

4. Eventuelle begrensninger eller tilbakekallinger fra havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet av retten til å 

levere en havnetjeneste, skal være behørig begrunnet og være i samsvar med nr. 1. 

Artikkel 6 

Begrensninger av antallet leverandører av havnetjenester 

1. Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet kan begrense antallet leverandører av havnetjenester for en 

bestemt havnetjeneste av én eller flere av følgende grunner: 

a) Mangel på eller forbeholdt bruk av grunn eller områder ved vann, forutsatt at begrensningen er i samsvar med de beslutnin-

gene eller planene som er godkjent av havneadministrasjonen og eventuelt andre offentlige myndigheter i samsvar med 

nasjonal rett.  
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b) Fraværet av en slik begrensning hindrer oppfyllelse av forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som fastsatt i artikkel 7, 

herunder når slikt fravær fører til urimelig høye kostnader knyttet til oppfyllelsen av slike forpliktelser for havneadmini-

strasjonen, vedkommende myndighet eller brukerne av havnen. 

c) Fraværet av en slik begrensning strider mot behovet for å sikre en sikker, pålitelig og miljømessig bærekraftig havnedrift. 

d) Havneinfrastrukturens kjennetegn eller arten av havnetrafikken er slik at den gjør det umulig for flere leverandører av 

havnetjenester å utføre virksomhet i havnen. 

e) Dersom det i henhold til artikkel 35 i direktiv 2014/25/EU er fastslått at en havnesektor eller delsektor, sammen med dens 

havnetjenester, i en medlemsstat utfører en virksomhet som er direkte konkurranseutsatt i samsvar med artikkel 34 i nevnte 

direktiv. I slike tilfeller får nr. 2 og 3 i denne artikkel ikke anvendelse. 

2. For å gi alle berørte parter mulighet til å framlegge merknader innen en rimelig frist skal havneadministrasjonen eller 

vedkommende myndighet offentliggjøre eventuelle forslag om å begrense antallet leverandører av havnetjenester i samsvar med 

nr. 1 sammen med begrunnelsen for det minst tre måneder før vedtakelsen av beslutningen om å begrense antallet leverandører 

av havnetjenester. 

3. Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet skal offentliggjøre den vedtatte beslutningen om å begrense 

antallet leverandører av havnetjenester. 

4. Dersom havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet beslutter å begrense antallet leverandører av havne-

tjenester, skal dette skje i samsvar med en utvelgingsprosedyre som er åpen for alle berørte parter, ikke-diskriminerende og 

gjennomsiktig. Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet skal offentliggjøre opplysninger om den havnetjenesten 

som skal leveres og om utvelgingsprosedyren, og skal sikre at alle vesentlige opplysninger som er nødvendige for å utarbeide 

søknadene, faktisk er tilgjengelige for alle berørte parter. Berørte parter skal få tilstrekkelig lang frist til at de kan foreta en 

meningsfull vurdering og utarbeide sine søknader. Under normale omstendigheter skal denne perioden være minst 30 dager. 

5. Nr. 4 får ikke anvendelse i tilfellene nevnt i nr. 1 bokstav e) og i nr. 7 i denne artikkel samt i artikkel 8. 

6. Dersom havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet tilbyr havnetjenester enten selv eller gjennom en juridisk 

selvstendig enhet som den direkte eller indirekte kontrollerer, skal den berørte medlemsstaten treffe nødvendige tiltak for å 

unngå interessekonflikter. Dersom det ikke foreligger slike tiltak, skal antallet leverandører ikke være mindre enn to, med 

mindre én eller flere av grunnene nevnt i nr. 1 begrunner en begrensning av antallet leverandører av havnetjenester til én enkelt 

leverandør. 

7. Medlemsstatene kan beslutte at deres havner i det samlede nettet som ikke oppfyller kriteriene i artikkel 20 nr. 2 

bokstav b) i forordning (EU) nr. 1315/2013, kan begrense antallet tjenesteleverandører for en bestemt havnetjeneste. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om en slik beslutning. 

Artikkel 7 

Forpliktelser til å yte offentlig tjeneste 

1. Medlemsstatene kan beslutte å pålegge leverandører av havnetjenester plikt til å yte offentlig tjeneste i forbindelse med 

havnetjenester, og kan overdra retten til å pålegge slike forpliktelser til havneadministrasjonen eller til vedkommende 

myndighet for å sikre minst ett av følgende elementer: 

a) Tilgjengeligheten av havnetjenesten for alle havnebrukere, ved alle kaiplasser og uten avbrytelser, døgnet rundt hele året. 

b) Tilgjengeligheten av tjenesten for alle brukere på like vilkår. 

c) En overkommelig pris for tjenesten for visse brukerkategorier. 

d) Havnedriftens sikkerhet eller miljømessige bærekraft.  
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e) Levering av tilstrekkelige transporttjenester til offentligheten. 

f) Territorial utjevning. 

2. Forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste nevnt i nr. 1 skal være klart definert, gjennomsiktige, ikke-diskriminerende og 

kontrollerbare, og skal sikre alle leverandører av havnetjenester som er etablert i Unionen, adgang på like vilkår. 

3. Dersom en medlemsstat beslutter å pålegge forpliktelser til å yte offentlig tjeneste for samme tjeneste i alle de sjøhavnene 

som omfattes av denne forordning, skal den underrette Kommisjonen om disse forpliktelsene. 

4. I tilfelle av en forstyrrelse i havnetjenestene som omfattes av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, eller overhengende 

fare for at en slik situasjon oppstår, kan havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet treffe nødtiltak. Nødtiltaket kan 

ta form av en direkte tildeling slik at tjenesten overføres til en annen leverandør i et tidsrom på høyst to år. I dette tidsrommet 

skal havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet enten innlede en ny prosedyre for å velge en leverandør av 

havnetjenester eller anvende artikkel 8. Kollektiv arbeidskamp som finner sted i samsvar med nasjonal rett, skal ikke anses som 

en forstyrrelse av havnetjenester som det kan treffes nødtiltak for. 

Artikkel 8 

Intern operatør 

1. Uten at det berører artikkel 6 nr. 6, kan havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet beslutte å tilby en 

havnetjeneste enten selv eller gjennom en juridisk selvstendig enhet som den har en grad av kontroll over tilsvarende den 

kontrollen den har over sine egne avdelinger, forutsatt at artikkel 4 gjelder likt for alle operatører som tilbyr den berørte 

havnetjenesten. I slike tilfeller skal leverandøren av havnetjenester anses som en intern operatør i henhold til denne forordning. 

2. Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet skal anses å ha en grad av kontroll over en juridisk selvstendig 

enhet tilsvarende den kontrollen den har over sine egne avdelinger, bare dersom den har en avgjørende innflytelse på både 

strategiske mål og viktige beslutninger i det berørte rettssubjektet. 

3. I tilfellene nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a)–d) er den interne operatøren begrenset til å utføre de tildelte havnetjenestene 

bare i den havnen eller de havnene hvor operatøren har fått i oppdrag å levere havnetjenesten. 

Artikkel 9 

Ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter 

1. Denne forordning påvirker ikke anvendelsen av sosialrettslige og arbeidsrettslige regler i medlemsstatene. 

2. Uten at det berører unionsrett eller nasjonal rett, herunder gjeldende tariffavtaler mellom partene i arbeidslivet, skal 

havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet kreve at den utpekte leverandøren av havnetjenester gir personalet 

arbeidsvilkår som er i samsvar med gjeldende sosial- og arbeidsrettslige forpliktelser og overholder de sosiale standardene som 

er fastsatt i unionsretten, nasjonal rett eller tariffavtaler. 

3. I tilfelle bytte av leverandør av havnetjenester på grunn av tildeling av en konsesjon eller en offentlig kontrakt kan 

havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet kreve at rettighetene og pliktene til den avtroppende leverandøren av 

havnetjenester, som følge av en arbeidsavtale eller et arbeidsforhold som er definert i nasjonal rett, og som foreligger på 

tidspunktet for byttet, overdras til den nyutnevnte leverandøren av havnetjenester. I et slikt tilfelle skal personalet som tidligere 

var ansatt av den avtroppende leverandøren av havnetjenester, få de samme rettighetene som de ville ha hatt dersom det hadde 

dreid seg om overdragelse av foretak i henhold til direktiv 2001/23/EF. 

4. Dersom det i sammenheng med levering av havnetjenester skjer en overføring av personale, skal anbudsgrunnlag og 

havnetjenestekontrakter omfatte en liste over det berørte personalet samt klare og tydelige opplysninger om deres avtalefestede 

retter og de vilkår de ansatte anses å være knyttet til tjenestene på.  
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Artikkel 10 

Unntak 

1. Dette kapittel og artikkel 21 får ikke anvendelse på godshåndtering, passasjertjenester eller losing. 

2. Medlemsstatene kan beslutte å anvende dette kapittel og artikkel 21 på losing. Medlemsstatene skal underrette Kommi-

sjonen om en slik beslutning. 

KAPITTEL III 

ØKONOMISK INNSYN OG UAVHENGIGHET 

Artikkel 11 

Innsyn i de økonomiske forbindelsene 

1. De økonomiske forbindelsene mellom offentlige myndigheter og en havneadministrasjon eller en annen enhet som leverer 

havnetjenester på dens vegne, og som mottar offentlige midler, skal framgå på en gjennomsiktig måte i regnskapssystemet for 

klart å vise følgende: 

a) De offentlige midlene som offentlige myndigheter direkte stiller til rådighet for de berørte havneadministrasjonene. 

b) De offentlige midlene som offentlige myndigheter stiller til rådighet gjennom offentlige foretak eller offentlige finans-

institusjoner. 

c) Den bruken som disse offentlige midlene er blitt tildelt for. 

2. Dersom havneadministrasjonen som mottar offentlige midler, selv leverer havnetjenester eller mudringstjenester, eller et 

annet foretak leverer slike tjenester på dens vegne, skal den holde regnskapene for den offentlig finansierte havnetjenesten eller 

mudringstjenesten atskilt fra regnskapene for sin øvrige virksomhet på en slik måte at 

a) alle kostnader og inntekter posteres og fordeles korrekt på grunnlag av konsekvent anvendte og saklig begrunnede prin-

sipper for føring av kostnadsregnskap, 

b) det klart angis hvilke prinsipper for føring av kostnadsregnskap som ligger til grunn for de atskilte regnskapene. 

3. De offentlige midlene nevnt i nr. 1 omfatter aksjekapital og egenkapitallignende kvasikapital, tilskudd som ikke skal 

tilbakebetales, tilskudd med vilkårlig tilbakebetaling, lån, herunder kassakreditter og forskudd på kapitaltilførsler, garantier gitt 

til havneadministrasjonen av offentlige myndigheter og andre former for offentlig finansiell støtte. 

4. Havneadministrasjonen eller andre foretak som tilbyr havnetjenester på dens vegne, skal oppbevare opplysninger om de 

økonomiske forbindelsene nevnt i nr. 1 og 2 i fem år fra utgangen av det regnskapsåret opplysningene gjelder. 

5. Havneadministrasjonen eller andre foretak som tilbyr havnetjenester på dens vegne, skal ved en formell klage og på 

anmodning gjøre tilgjengelig for vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten de opplysningene som er nevnt i nr. 1 

og 2, og eventuelle tilleggsopplysninger den anser som nødvendige for å foreta en grundig vurdering av de framlagte 

opplysningene og vurdere overholdelsen av denne forordning i samsvar med konkurransereglene. Den berørte myndigheten 

skal på anmodning gjøre disse opplysningene tilgjengelige for Kommisjonen. Opplysningene skal oversendes innen tre 

måneder etter anmodningsdatoen. 

6. Dersom havneadministrasjonen eller andre foretak som tilbyr havnetjenester på dens vegne, ikke har mottatt offentlige 

midler i foregående regnskapsår, men begynner å motta offentlige midler, skal den anvende nr. 1 og 2 fra det regnskapsåret som 

følger etter overføringen av offentlige midler.  
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7. Dersom offentlige midler er utbetalt som erstatning for en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste, skal de føres separat i de 

relevante regnskapene og kan ikke overføres til noen annen tjeneste eller forretningsvirksomhet. 

8. Medlemsstatene kan beslutte at nr. 2 i denne artikkel ikke får anvendelse på de av deres havner i det samlede nettet som 

ikke oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 20 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1315/2013, dersom dette fører til uforholdsmessig store 

administrative byrder, forutsatt at alle mottatte offentlige midler og bruk av dem til å levere havnetjenester forblir helt 

gjennomsiktige i regnskapssystemet. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen på forhånd om en slik beslutning. 

Artikkel 12 

Havnetjenestevederlag 

1. Vederlagene for tjenestene som leveres av en intern operatør i henhold til en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste, 

vederlagene for lostjenester som ikke er utsatt for reell konkurranse, og vederlagene som innkreves av leverandører av 

havnetjenester, som nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b), skal fastsettes på en gjennomsiktig, objektiv og ikke-diskriminerende 

måte, og skal stå i forhold til kostnadene ved tjenesten som leveres. 

2. Betaling av havnetjenestevederlag kan integreres i andre betalinger, for eksempel betaling av havneinfrastrukturvederlag. 

I slike tilfeller skal leverandøren av havnetjenester og eventuelt havneadministrasjonen påse at beløpet for havnetjeneste-

vederlag fortsatt lett kan identifiseres av brukeren av havnetjenesten. 

3. Leverandøren av havnetjenester skal ved en formell klage og på anmodning gjøre tilgjengelig for vedkommende 

myndighet i den berørte medlemsstaten alle relevante opplysninger om hvilke elementer som utgjør grunnlaget for å fastsette 

strukturen og nivået på de havnetjenestevederlagene som omfattes av nr. 1. 

Artikkel 13 

Havneinfrastrukturvederlag 

1. Medlemsstatene skal sikre at det innkreves et havneinfrastrukturvederlag. Dette er ikke til hinder for at leverandører av 

havnetjenester som bruker havneinfrastrukturen, kan innkreve havnetjenestevederlag. 

2. Betaling av havneinfrastrukturvederlagene kan integreres i andre betalinger, for eksempel betaling av havnetjeneste-

vederlag. I slike tilfeller skal havneadministrasjonen påse at det beløpet som utgjøres av havnetjenestevederlaget, fortsatt lett 

kan identifiseres av brukeren av havneinfrastrukturen. 

3. For å bidra til et effektiv system for infrastrukturvederlag skal havneinfrastrukturvederlagenes struktur og nivå fastsettes i 

samsvar med havnens egen forretningsstrategi og investeringsplaner, og skal overholde konkurransereglene. Dersom det er 

relevant, skal slike vederlag også oppfylle de allmenne kravene som er fastsatt innenfor rammen av den berørte medlemsstatens 

generelle havnepolitikk. 

4. Uten at det berører nr. 3, kan havneinfrastrukturvederlagene variere i samsvar med havnens egen økonomiske strategi og 

dens arealplanleggingspolitikk, i forbindelse med blant annet visse brukerkategorier, eller for å fremme mer effektiv bruk av 

havneinfrastruktur, nærskipsfart eller god miljøprestasjon, energieffektivitet eller karboneffektivitet for transportvirksomheten. 

Kriteriene for en slik variasjon skal være gjennomsiktige, objektive og ikke-diskriminerende, og skal være i samsvar med 

konkurranseretten, herunder reglene for statsstøtte. Havneinfrastrukturvederlagene kan ta hensyn til eksterne kostnader og kan 

variere avhengig av handelspraksis. 

5. Havneadministrasjonen eller vedkommende myndighet skal påse at havnebrukerne og representanter for eller sammen-

slutninger av havnebrukerne underrettes om havneinfrastrukturvederlagenes art eller størrelse. Havneadministrasjonen eller 

vedkommende myndighet skal påse at brukerne av havneinfrastrukturen underrettes om alle endringer i havneinfrastruk-

turvederlagenes art eller størrelse minst to måneder før datoen da disse endringene trer i kraft. Havneadministrasjonen eller 

vedkommende myndighet har ikke plikt til å opplyse om differensiering av vederlagene som er et resultat av individuelle 

forhandlinger.  
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6. Havneadministrasjonen skal ved en formell klage og på anmodning gjøre tilgjengelig for vedkommende myndighet i den 

berørte medlemsstaten de opplysningene som er nevnt i nr. 4 og 5, og alle relevante opplysninger om hvilke elementer som 

utgjør grunnlaget for å fastsette havneinfrastrukturvederlagenes struktur og nivå. Nevnte myndighet skal på anmodning gjøre 

disse opplysningene tilgjengelige for Kommisjonen. 

KAPITTEL IV 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 14 

Opplæring av personale 

Leverandører av havnetjenester skal sikre at ansatte får nødvendig opplæring for å tilegne seg de kunnskapene som er 

avgjørende for deres arbeid, med særlig vekt på helse- og sikkerhetsaspekter, og at opplæringskravene oppdateres regelmessig 

for å møte utfordringene som de teknologiske nyvinningene medfører. 

Artikkel 15 

Samråd med havnebrukere og andre berørte parter 

1. Havneadministrasjonen skal i samsvar med gjeldende nasjonal rett rådføre seg med havnebrukere om sin avgiftspolitikk, 

herunder i tilfellene som omfattes av artikkel 8. Slikt samråd skal omfatte vesentlige endringer i havneinfrastrukturvederlag og 

havnetjenestevederlag i tilfeller der interne operatører tilbyr havnetjenester innenfor rammen av forpliktelsene til å yte offentlig 

tjeneste. 

2. Havneadministrasjonen skal i samsvar med gjeldende nasjonal rett rådføre seg med havnebrukere og andre berørte parter 

om viktige spørsmål som omfattes av dets myndighet angående 

a) samordning av havnetjenester innenfor havneområdet, 

b) tiltak for å forbedre forbindelsene til opplandet, herunder tiltak for å utvikle og forbedre effektiviteten av transport på 

jernbane og på innlands vannveier, 

c) effektiviteten av administrative prosedyrer i havnen og tiltak for å forenkle dem, 

d) miljøspørsmål, 

e) arealplanlegging og 

f) tiltak for å ivareta sikkerheten i havneområdet, herunder eventuelt havnearbeidernes helse og sikkerhet. 

3. Leverandører av havnetjenester skal gjøre tilstrekkelige opplysninger om havnetjenestevederlagenes art og størrelse 

tilgjengelige for havnebrukere. 

4. Havneadministrasjonen og leverandører av havnetjenester skal sikre fortrolig behandling av følsomme forretningsopplys-

ninger når de utfører sine plikter i henhold til denne artikkel. 

Artikkel 16 

Klagebehandling 

1. Hver medlemsstat skal sikre at det finnes en effektiv prosedyre for å behandle klager som oppstår i forbindelse med 

anvendelsen av denne forordning for de av dens sjøhavner som omfattes av denne forordning. 

2. Klagebehandling skal utføres på en måte som hindrer interessekonflikter, og som er funksjonelt uavhengig av alle 

havneadministrasjoner eller leverandører av havnetjenester. Medlemsstatene skal sikre at det finnes et faktisk og funksjonelt 

skille mellom klagebehandling på den ene side, og eierforhold til og forvaltning av havner, levering av havnetjenester og 

havnebruk på den annen side. Klagebehandlingen skal være upartisk og gjennomsiktig, og skal ta behørig hensyn til retten til 

fritt å drive virksomhet.  
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3. Klager skal inngis i medlemsstaten for den havnen der tvisten antas å ha sin opprinnelse. Medlemsstatene skal sikre at 

havnebrukere og andre berørte parter underrettes om hvor og hvordan en klage skal inngis, og hvilke myndigheter som har 

ansvar for klagebehandlingen. 

4. Myndighetene som har ansvar for klagebehandlingen, skal dersom det er relevant, samarbeide for å gi hverandre gjensidig 

bistand i tvister som omfatter parter som er etablert i forskjellige medlemsstater. 

5. Myndighetene som har ansvar for klagebehandlingen, har i samsvar med nasjonal rett myndighet til å kreve at havne-

administrasjoner, leverandører av havnetjenester og havnebrukere gir dem opplysninger om en klage. 

6. Myndighetene som har ansvar for klagebehandlingen, har i samsvar med nasjonal rett myndighet til å treffe beslutninger 

med bindende virkning, eventuelt underlagt domstolskontroll. 

7. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om prosedyren for klagebehandling og om de myndighetene som er nevnt i 

nr. 3, innen 24. mars 2019, og deretter om eventuelle endringer i disse opplysningene. Kommisjonen skal offentliggjøre og 

regelmessig oppdatere slike opplysninger på sitt nettsted. 

8. Medlemsstatene skal eventuelt utveksle generelle opplysninger om anvendelsen av denne artikkel. Kommisjonen skal 

støtte et slikt samarbeid. 

Artikkel 17 

Vedkommende myndigheter 

Medlemsstatene skal sikre at havnebrukere og andre berørte parter underrettes om vedkommende myndigheter nevnt i 

artikkel 11 nr. 5, artikkel 12 nr. 3 og artikkel 13 nr. 6. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse myndighetene 

innen 24. mars 2019, og deretter om eventuelle endringer i disse opplysningene. Kommisjonen skal offentliggjøre og regel-

messig oppdatere slike opplysninger på sitt nettsted. 

Artikkel 18 

Klageadgang 

1. Enhver part med en rettmessig interesse har rett til å påklage beslutningene eller enkelttiltakene som treffes i henhold til 

denne forordning av havneadministrasjonen, vedkommende myndighet eller annen vedkommende nasjonal myndighet. Klage-

instansen skal være uavhengig av de berørte partene og kan være domstoler. 

2. Dersom klageinstansen nevnt i nr. 1 ikke er en rettsinstans, skal dens beslutninger begrunnes skriftlig. Beslutningene skal 

også gjennomgås av en nasjonal domstol. 

Artikkel 19 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av denne forordning, og skal treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse tiltakene innen 24. mars 2019, og 

skal umiddelbart underrette den om eventuelle senere endringer som berører dem. 

Artikkel 20 

Rapport 

Kommisjonen skal senest 24. mars 2023 framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen og virkningen 

av denne forordning. 

Rapporten skal ta hensyn til alle framskritt som er gjort innenfor rammen av EUs komité for sosial dialog i havnesektoren. 

Artikkel 21 

Overgangstiltak 

1. Denne forordning får ikke anvendelse på havnetjenestekontrakter som er inngått før 15. februar 2017, og som er 

tidsbegrenset. 



10.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/281 

 

2. Havnetjenestekontrakter som er inngått før 15. februar 2017, og som ikke tidsbegrenset, eller som har tilsvarende 

virkning, skal endres for å etterkomme denne forordning senest 1. juli 2025. 

Artikkel 22 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 24. mars 2019. 

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

Utferdiget i Strasbourg 15. februar 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

I. BORG 

Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2017/2398 

av 12. desember 2017 

om endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for 

kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, særleg artikkel 153 nr. 2 bokstav b) jamført med artikkel 

153 nr. 1 bokstav a), 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale parlamenta, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og sosialutvalet(1), 

etter samråd med Regionutvalet, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF(3) tek sikte på å verne arbeidstakarane mot helse- og tryggleiksrisikoane 

som følgjer av eksponering for kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff på arbeidsplassen. I det nemnde 

direktivet er det fastsett eit einsarta nivå for vern mot risiko som er knytt til kreftframkallande og arvestoffskadelege 

stoff, gjennom ei ramme med allmenne prinsipp som skal gjere det mogleg for medlemsstatane å sikre ein konsekvent 

bruk av minstekrava. Bindande grenseverdiar for eksponering i arbeidet der verdiane er fastsette på grunnlag av 

tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, økonomisk gjennomføringsevne, ei grundig 

vurdering av sosioøkonomiske verknader og tilgjengelege protokollar og teknikkar for å måle eksponering på 

arbeidsplassen, er viktige delar av dei allmenne tiltaka for vern av arbeidstakarar som er innførte ved det nemnde 

direktivet. Dei minstekrava som er fastsette i det nemnde direktivet, tek sikte på å verne arbeidstakarane på unionsplan. 

Medlemsstatane kan fastsetje strengare bindande grenseverdiar for eksponering i arbeidet. 

2) Grenseverdiar for eksponering i arbeidet er ein del av risikohandsaminga i medhald av direktiv 2004/37/EF. Etterlevinga 

av desse grenseverdiane rører ikkje ved andre plikter som arbeidsgjevarane har i medhald av det nemnde direktivet, 

særleg når det gjeld reduksjon av bruken av kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff på arbeidsplassen, 

førebygging eller reduksjon av eksponeringa av arbeidstakar for kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff, og 

tiltak som bør gjennomførast for dette føremålet. I den grad det er teknisk mogleg, bør slike tiltak omfatte utskifting av 

det kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoffet med eit stoff, ei stoffblanding eller ein prosess som ikkje utgjer 

nokon fare eller er mindre farleg for helsa til arbeidstakarane, bruk av eit lukka system eller andre tiltak som tek sikte på 

å redusere eksponeringsnivået for arbeidstakarane. I denne samanhengen er det avgjerande at det vert teke omsyn til føre 

var-prinsippet der det finst uvisse. 

3) For dei fleste kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff er det ikkje vitskapleg mogleg å fastsetje grenser for kor høg 

eksponeringa kan vere før skadeverknader oppstår. Sjølv om fastsetjinga av grenseverdiar for kreftframkallande og 

arvestoffskadelege stoff på arbeidsplassen i medhald av dette direktivet ikkje vil fjerne all risiko for helsa og tryggleiken 

til arbeidstakarane som følgje av eksponering i arbeidet (attverande risiko), medverkar dette likevel til ein monaleg 

reduksjon av dei risikoane som følgjer av slik eksponering, gjennom ein stegvis og målmedviten metode i medhald av 

direktiv 2004/37/EF. For andre kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff er det vitskapleg mogleg å fastsetje 

grenser for kor høg eksponeringa kan vere før det kan ventast at skadeverknader oppstår.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 27.12.2017, s. 87, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2019 av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner), ennå 

ikke kunngjort. 

(1) TEU C 487 av 28.12.2016, s. 113. 

(2) Haldning frå Europaparlamentet av 25. oktober 2017 (enno ikkje offentleggjort i TEU) og rådsavgjerd av 7. desember 2017. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF av 29. april 2004 om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for 

kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet (sjette særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (TEU  

L 158 av 30.4.2004, s. 50). 
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4) Dei øvre grenseverdiane for eksponering av arbeidstakarane for visse kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff er 

fastsette ved verdiar som i medhald av direktiv 2004/37/EF ikkje må overskridast. Desse grenseverdiane bør reviderast, 

og det bør fastsetjast grenseverdiar for fleire kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff. 

5) På grunnlag av gjennomføringsrapportar som medlemsstatane legg fram kvart femte år i medhald av artikkel 17a i 

rådsdirektiv 89/391/EØF(4), skal Kommisjonen vurdere gjennomføringa av den rettslege ramma for helse og tryggleik 

på arbeidsplassen, medrekna direktiv 2004/37/EF, og skal, der det er naudsynt, melde frå til dei relevante institusjonane 

og til Det rådgjevande utvalet for helse og tryggleik på arbeidsplassen (ACSH) om initiativ som kan betre verkemåten til 

denne ramma, og om naudsynt kome med eigna framlegg til regelverk. 

6) Dersom det er naudsynt, bør dei grenseverdiane som er fastsette i dette direktivet, reviderast i lys av tilgjengelege 

opplysningar, mellom anna nye vitskaplege og tekniske data og kunnskapsbaserte former for beste praksis, teknikkar og 

protokollar for måling av eksponeringsnivå på arbeidsplassen. Dersom det er mogleg, bør desse opplysningane omfatte 

data om attverande risiko for helsa til arbeidstakarane og fråsegner frå Vitskapsutvalet for yrkeshygieniske 

grenseverdiar (SCOEL) og ACSH. Opplysningar om attverande risiko, som vert gjorde offentleg tilgjengelege på 

unionsplan, er verdfulle for det framtidige arbeidet med å avgrense risiko for eksponering for kreftframkallande og 

arvestoffskadelege stoff i arbeidet, mellom anna ved revisjon av dei grenseverdiane som er fastsette i dette direktivet. 

Det bør oppmodast til større grad av innsyn i slike opplysningar. 

7) Ettersom det manglar einsarta data om eksponering for stoff, er det naudsynt å sikre tilstrekkeleg helseovervaking for å 

verne arbeidstakarar som er eller risikerer å verte eksponerte. Difor bør det vere mogleg å halde fram med eigna 

helseovervaking av arbeidstakarar ettersom resultata av den vurderinga som er nemnd i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2004/37/EF, viser at det er ein risiko for helsa eller tryggleiken deira, òg etter at eksponeringa er over, dersom lækjaren 

eller styresmakta med ansvar for helseovervakinga tilrår dette. Slik overvaking bør utførast i samsvar med nasjonal rett 

eller praksis i medlemsstatane. Artikkel 14 i direktiv 2004/37/EF bør difor endrast for å sikre slik helseovervaking for 

alle arbeidstakarar som det gjeld. 

8) For å sikre at arbeidstakarane er trygge og vert tekne hand om på ein god måte må medlemsstatane samle inn eigna og 

einsarta data frå arbeidsgjevarane. Medlemsstatane skal gje Kommisjonen opplysningar til bruk i dei rapportane 

Kommisjonen skal utarbeide om gjennomføringa av direktiv 2004/37/EF. Kommisjonen, som alt støttar beste praksis 

når det gjeld datainnsamling i medlemsstatane, bør eventuelt gjere framlegg om ytterlegare betringar når det gjeld den 

datainnsamlinga som krevst i medhald av direktiv 2004/37/EF. 

9) Direktiv 2004/37/EF krev at arbeidsgjevarane nyttar eksisterande eigna framgangsmåtar for å måle eksponeringsnivåa 

for kreftframkallande og arvestoffskadelege stoff på arbeidsplassen, ettersom SCOEL i tilrådingane sine nemner at det 

er mogleg å overvake eksponeringa ved alle tilrådde grenseverdiar for eksponering i arbeidet og alle tilrådde biologiske 

grenseverdiar. Betre og meir likeverdige metodar for å måle konsentrasjonen av kreftframkallande og arvestoff-

skadelege stoff i luft, sett i høve til dei grenseverdiane som er fastsette i direktiv 2004/37/EF, er viktig for å styrkje dei 

pliktene som er fastsette i det nemnde direktivet, og for å sikre eit einsarta og høgt nivå for helsevern for arbeidstakarar 

og like konkurransevilkår i heile Unionen. 

10) Dei endringane av vedlegg III til direktiv 2004/37/EF som er fastsette i dette direktivet, er eit første steg i ein meir 

langsiktig prosess for å ajourføre det førstnemnde direktivet. Som eit neste steg i denne prosessen har Kommisjonen 

gjort framlegg om å innføre grenseverdiar og merknader om hudrisiko for ytterlegare sju kreftframkallande stoff.  

I meldinga si av 10. januar 2017, «Safer and Healthier Work for All — Modernisation of the EU Occupational Safety 

and Health Legislation and Policy», slo dessutan Kommisjonen fast at direktiv 2004/37/EF skal endrast ytterlegare. 

Kommisjonen bør arbeide stendig vidare med å ajourføre vedlegg III til direktiv 2004/37/EF, i tråd med artikkel 16 i det 

nemnde direktivet og innarbeidd praksis. Når det er relevant, bør dette arbeidet føre til framlegg til framtidige revisjonar 

av dei grenseverdiane som er fastsette i direktiv 2004/37/EF og i dette direktivet, og til framlegg til ytterlegare 

grenseverdiar.  

  

(4) Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen  

(TEF L 183 av 29.6.1989, s. 1). 
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11) For å sikre eit best mogleg vernenivå må det takast omsyn til andre opptaksvegar for alle kreftframkallande og arvestoff-

skadelege stoff, medrekna eit eventuelt opptak gjennom huda. 

12) SCOEL hjelper Kommisjonen med å identifisere, vurdere og gje detaljerte analysar av nyaste tilgjengelege vitskaplege 

data, og med å gjere framlegg til grenseverdiar for eksponering i arbeidet for å verne arbeidstakarar mot kjemiske 

risikoar, som skal fastsetjast på unionsplan i medhald av rådsdirektiv 98/24/EF(5) og direktiv 2004/37/EF. Når det gjeld 

dei kjemiske agensane o–toluidin og 2–nitropropan, fanst det ingen tilgjengelege tilrådingar frå SCOEL i 2016, og difor 

er andre offentleg tilgjengelege kjelder for påliteleg vitskapleg informasjon vortne vurderte. 

13) Grenseverdiane for monomeren av vinylklorid og støv frå harde tresortar, som er fastsette i vedlegg III til direktiv 

2004/37/EF, bør reviderast i lys av nyare vitskaplege og tekniske data. Skiljet mellom støv frå harde tresortar og støv frå 

mjuke tresortar bør vurderast nærmare når det gjeld grenseverdien som er fastsett i det nemnde vedlegget, i samsvar 

med tilrådingane frå SCOEL og Det internasjonale senteret for kreftforsking. 

14) Blanda eksponering for fleire ulike tresortar er svært vanleg, noko som gjer det vanskeleg å vurdere eksponeringa for 

kvar einskild tresort. Arbeidstakarar i Unionen er ofte eksponerte for støv frå mjuke og harde tresortar, noko som kan 

føre til symptom og sjukdom i andingsorgana, med risiko for kreft i nase og biholer som den mest alvorlege 

helseskadelege verknaden. Difor bør det fastsetjast at dersom støv frå harde tresortar vert blanda med støv frå andre 

tresortar, bør grenseverdien som er fastsett for støv frå harde tresortar i vedlegget, gjelde for støv frå alle tresortar som 

finst i stoffblandinga. 

15) Visse seksverdige kromsambindingar oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1A eller 1B) i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(6), og er difor kreftframkallande stoff slik det er 

definert i direktiv 2004/37/EF. På grunnlag av tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, er det 

mogleg å fastsetje ein grenseverdi for seksverdige kromsambindingar som er kreftframkallande stoff slik det er definert i 

direktiv 2004/37/EF. Difor bør det fastsetjast ein grenseverdi for desse seksverdige kromsambindingane. 

16) Når det gjeld seksverdig krom, kan ein grenseverdi på 0,005 mg/m3 vere lite føremålstenleg, og kan i nokre sektorar 

vere vanskeleg å oppnå på kort sikt. Difor bør det innførast ein overgangsperiode der det bør nyttast ein grenseverdi på 

0,010 mg/m3. I særlege situasjonar der arbeidsaktiviteten omfattar sveise- eller plasmaskjeringsprosessar eller liknande 

prosessar som fører til røyk, bør det nyttast ein grenseverdi på 0,025 mg/m3 i denne overgangsperioden, og deretter bør 

den allment gjeldande grenseverdien på 0,005 mg/m3 nyttast. 

17) Visse eldfaste keramiske fibrar oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008, og er difor kreftframkallande stoff slik det er definert i direktiv 2004/37/EF. På grunnlag 

av tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, er det mogleg å fastsetje ein grenseverdi for 

eldfaste keramiske fibrar som er kreftframkallande stoff slik det er definert i direktiv 2004/37/EF. Difor bør det 

fastsetjast ein grenseverdi for desse eldfaste keramiske fibrane. 

18) Det finst tilstrekkeleg dokumentasjon på at respirabelt støv av krystallinsk silisiumdioksid har kreftframkallande 

eigenskapar. På grunnlag av tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, bør det fastsetjast ein 

grenseverdi for respirabelt støv av krystallinsk silisiumdioksid. Respirabelt støv av krystallinsk silisiumdioksid som vert 

danna som følgje av ein arbeidsprosess, er ikkje omfatta av klassifiseringa i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1272/2008. Difor bør arbeid som inneber eksponering for respirabelt støv av krystallinsk silisiumdioksid som vert 

danna som følgje av ein arbeidsprosess, førast opp i vedlegg I til direktiv 2004/37/EF, og det bør fastsetjast ein 

grenseverdi for respirabelt støv av krystallinsk silisiumdioksid («respirabel fraksjon») som bør reviderast, særleg med 

tanke på talet på eksponerte arbeidstakarar.  

  

(5) Rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på 

arbeidsplassen (fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) (TEF L 131 av 5.5.1998, s. 11). 

(6) 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 (TEU 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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19) Retningslinjer og døme på god praksis som er utarbeidde av Kommisjonen, medlemsstatane, partane i arbeidslivet eller 

ved andre initiativ, til dømes dialogen mellom partane i arbeidslivet om avtala om helsevern for arbeidstakarane 

gjennom god handtering og bruk av krystallinsk silisiumdioksid og produkt som inneheld dette (NEPSi), er verdfulle og 

naudsynte verkemiddel som kan utfylle dei lovgjevingsmessige tiltaka, og som særleg kan støtte ei effektiv etterleving 

av grenseverdiane, og dei bør difor takast tilbørleg omsyn til. Dei omfattar mellom anna tiltak for å hindre eller 

minimere eksponering, til dømes ved fukting av støv for å hindre at respirabelt støv av krystallinsk silisiumdioksid vert 

luftbore. 

20) Etylenoksid oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff slik det er definert i direktiv 2004/37/EF. På grunnlag av 

tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, er det mogleg å fastsetje ein grenseverdi for dette 

kreftframkallande stoffet. SCOEL har påvist ein risiko for eit vesentleg opptak av etylenoksid gjennom huda. Difor bør 

det fastsetjast ein grenseverdi for etylenoksid, med ein merknad om risikoen for eit vesentleg opptak gjennom huda. 

21) 1,2–epoksypropan oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff slik det er definert i direktiv 2004/37/EF. På grunnlag av 

tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, er det mogleg å fastsetje eit eksponeringsnivå som 

utgjer ei grense for kor høg eksponeringa for det kreftframkallande stoffet kan vere før det kan ventast at skade-

verknader oppstår. Difor bør det fastsetjast ein grenseverdi for 1,2–epoksypropan. 

22) Akrylamid oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff slik det er definert i direktiv 2004/37/EF. På grunnlag av 

tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, er det mogleg å fastsetje ein grenseverdi for dette 

kreftframkallande stoffet. SCOEL har påvist ein risiko for eit vesentleg opptak av akrylamid gjennom huda. Difor bør 

det fastsetjast ein grenseverdi for akrylamid, med ein merknad om risikoen for eit vesentleg opptak gjennom huda. 

23) 2–nitropropan oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff slik det er definert i direktiv 2004/37/EF. På grunnlag av 

tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, er det mogleg å fastsetje ein grenseverdi for dette 

kreftframkallande stoffet. Difor bør det fastsetjast ein grenseverdi for 2–nitropropan. 

24) o–toluidin oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff slik det er definert i direktiv 2004/37/EF. På grunnlag av 

tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, er det mogleg å fastsetje ein grenseverdi for dette 

kreftframkallande stoffet. Difor bør det fastsetjast ein grenseverdi for o–toluidin, med ein merknad om risikoen for eit 

vesentleg opptak gjennom huda. 

25) 1,3–butadien oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1A) i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff slik det er definert i direktiv 2004/37/EF. På grunnlag av 

tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, er det mogleg å fastsetje ein grenseverdi for dette 

kreftframkallande stoffet. Difor bør det fastsetjast ein grenseverdi for 1,3–butadien. 

26) Hydrazin oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff slik det er definert i direktiv 2004/37/EF. På grunnlag av 

tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, er det mogleg å fastsetje ein grenseverdi for dette 

kreftframkallande stoffet. SCOEL har påvist ein risiko for eit vesentleg opptak av hydrazin gjennom huda. Difor bør det 

fastsetjast ein grenseverdi for hydrazin, med ein merknad om risikoen for eit vesentleg opptak gjennom huda. 

27) Brometylen oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande (kategori 1B) i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1272/2008, og er difor eit kreftframkallande stoff slik det er definert i direktiv 2004/37/EF. På grunnlag av 

tilgjengelege opplysningar, medrekna vitskaplege og tekniske data, er det mogleg å fastsetje ein grenseverdi for dette 

kreftframkallande stoffet. Difor bør det fastsetjast ein grenseverdi for brometylen.  
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28) Dette direktivet styrkjer vernet av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar på arbeidsplassen. Medlemsstatane bør 

innarbeide dette direktivet i nasjonal rett. Dei bør sikre at personalet til dei rette styresmaktene får tilstrekkeleg med 

opplæring og andre ressursar som er naudsynte for at dei skal kunne utføre oppgåvene sine og gjennomføre dette 

direktivet på ein korrekt og effektiv måte, i samsvar med nasjonal rett eller praksis. Det vert enklare for 

arbeidsgjevarane å nytte dette direktivet dersom dei får rettleiing, når dei har behov for det, slik at dei lettare kan finne 

betre måtar å etterleve dette direktivet på. 

29) Kommisjonen har rådspurt ACSH. Han har òg gjennomført eit samråd i to fasar med partane i arbeidslivet på 

unionsplan, i samsvar med artikkel 154 i traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen. 

30) I fråsegnene sine viser ACSH til ein revisjonsperiode for bindande grenseverdiar for eksponering i arbeidet for fleire 

stoff, til dømes respirabelt støv av krystallinsk silisiumdioksid, akrylamid og 1,3–butadien. Kommisjonen skal ta omsyn 

til desse fråsegnene når han skal prioritere stoff med sikte på vitskapleg vurdering. 

31) I fråsegna si om eldfaste keramiske fibrar er det semje i ACSH om at det er naudsynt med ein bindande grenseverdi for 

eksponering i arbeidet, men ACSH har ikkje lukkast i å kome fram til ei felles haldning om ein verdi. Kommisjonen bør 

difor oppmode ACSH til å leggje fram ei ajourført fråsegn om eldfaste keramiske fibrar med sikte på å kome fram til ei 

felles haldning om ein grenseverdi for dette stoffet, utan at det rører ved arbeidsmetodane til ACSH og den uavhengige 

stillinga til partane i arbeidslivet. 

32) På arbeidsplassen vert menn og kvinner ofte utsette for ein kombinasjon av stoff som kan gje auka helserisiko og føre til 

skadeverknader, mellom anna på forplantingssystema deira, medrekna nedsett eller manglande forplantingsevne, og som 

kan ha ein negativ innverknad på fosterutvikling og amming. Reproduksjonstoksiske stoff er omfatta av unionstiltak 

som fastset minstekrav til vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarane, særleg dei som er fastsette i direktiv 

98/24/EF og rådsdirektiv 92/85/EØF(7). Reproduksjonstoksiske stoff som òg er kreftframkallande eller arvestoff-

skadelege, er omfatta av føresegnene i direktiv 2004/37/EF. Kommisjonen bør vurdere om det er behov for å utvide 

bruksområdet for dei tiltaka for vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarane som er fastsette i direktiv 2004/37/EF, 

til å gjelde alle reproduksjonstoksiske stoff. 

33) Dette direktivet respekterer dei grunnleggjande rettane og etterlever dei prinsippa som er forankra i pakta til Den 

europeiske unionen om grunnleggjande rettar, særleg retten til liv og retten til rettferdige arbeidsvilkår, som er fastsette i 

høvesvis artikkel 2 og 31 i pakta. 

34) Dei grenseverdiane som er fastsette i dette direktivet, skal reviderast jamleg i lys av gjennomføringa av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(8), særleg for å ta omsyn til samverknaden mellom grenseverdiar som er fastsette 

i medhald av direktiv 2004/37/EF, og DNEL-verdiar, som er dei avleidde nivåa utan verknad for farlege kjemikaliar i 

medhald av den nemnde forordninga, med sikte på eit effektivt vern av arbeidstakarane. 

35) Ettersom måla for dette direktivet, som er å betre arbeidsvilkåra for og verne helsa til arbeidstakarane mot særlege 

risikoar som følgjer av eksponering for kreftframkallande og arvestoffskadeleg stoff, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad 

av medlemsstatane og difor på grunn av at omfanget og verknadene av direktivet betre kan nåast på unionsplan, kan 

Unionen vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 

unionen. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje dette 

direktivet lenger enn det som er naudsynt for å nå desse måla. 

36) Ettersom dette direktivet gjeld vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar på arbeidsplassen deira, bør det 

innarbeidast innan to år etter datoen då det tek til å gjelde. 

37) Direktiv 2004/37/EF bør difor endrast.  

  

(7) Rådsdirektiv 92/85/EØF av 19. oktober 1992 om iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide 

arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) 

(TEF L 348 av 28.11.1992, s. 1). 

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

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

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

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (TEU L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

I direktiv 2004/37/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1) I artikkel 6 skal nytt ledd lyde: 

«I rapportane som medlemsstatane sender over til Kommisjonen i medhald av artikkel 17a i direktiv 89/391/EØF, skal dei 

ta omsyn til opplysningane i bokstav a)–g) i første leddet i denne artikkelen.» 

2) I artikkel 14 vert det gjort følgjande endringar: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Medlemsstatane skal gjere tiltak i samsvar med nasjonal rett eller praksis for å sikre tilstrekkeleg helseovervaking 

av arbeidstakarane når resultata av den vurderinga som er nemnd i artikkel 3 nr. 2, viser ein risiko for helsa eller 

tryggleiken deira. Den lækjaren eller styresmakta som er ansvarleg for helseovervaking av arbeidstakarane, kan rå til at 

helseovervakinga skal halde fram etter at eksponeringa er over, så lenge det vert rekna for å vere naudsynt for å verne 

helsa til den arbeidstakaren som det gjeld.» 

b) Nr. 8 skal lyde: 

«8. Alle tilfelle av kreft som i samsvar med nasjonal rett eller praksis kan tilskrivast eksponering for eit kreftfram-

kallande eller arvestoffskadeleg stoff i samband med arbeidet, skal meldast til den rette styresmakta. 

I rapportane som medlemsstatane sender over til Kommisjonen i medhald av artikkel 17a i direktiv 89/391/EØF, skal 

dei ta omsyn til opplysningane i dette nummeret.» 

3) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 18a 

Vurdering 

Som ein del av neste vurdering av gjennomføringa av dette direktivet i lys av den vurderinga som er nemnd i artikkel 17a i 

direktiv 89/391/EØF, skal Kommisjonen òg vurdere behovet for å endre grenseverdien for respirabelt støv av krystallinsk 

silisiumdioksid. Kommisjonen skal eventuelt kome med framlegg til naudsynte endringar som gjeld dette stoffet. 

Kommisjonen skal seinast i første kvartalet i 2019, og samstundes som han tek omsyn til den siste utviklinga i den 

vitskaplege kunnskapen, vurdere om det er aktuelt å endre verkeområdet for dette direktivet til å omfatte reproduksjons-

toksiske stoff. På dette grunnlaget skal Kommisjonen eventuelt kome med eit framlegg til regelverk, etter å ha rådspurt 

partane i arbeidslivet.» 

4) I vedlegg I skal nytt nummer lyde: 

«6. Arbeid som medfører eksponering for respirabelt støv av krystallinsk silisiumdioksid som vert danna som følgje av ein 

arbeidsprosess.» 

5) Vedlegg III vert bytt ut med teksta i vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatane skal innan 17. januar 2020 setje i kraft dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 

dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om teksta i desse føresegnene. 

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.  
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2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som 

dette direktivet omfattar. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Strasbourg 12. desember 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

Grenseverdiar og andre direkte tilknytte føresegner (artikkel 16) 

A. GRENSEVERDIAR FOR EKSPONERING I ARBEIDET 

Namn på agensen EF-nr.(1) CAS-nr.(2) 

Grenseverdiar(3) 

Merknad Overgangstiltak 

mg/m3(4) ppm(5) f/ml(6) 

Støv frå harde tresortar — — 2(7) — — — Grenseverdi: 3 mg/m3 til 17. januar 2023 

Seksverdige kromsambindingar som er 

kreftframkallande stoff slik det er definert i 

artikkel 2 bokstav a) i) 

(som krom) 

— — 0,005 — — — 

Grenseverdi: 0,010 mg/m3 til 17. januar 2025 

Grenseverdi: 0,025 mg/m3 for sveise- eller 

plasmaskjeringsprosessar eller liknande 

prosessar som fører til røyk, til 17. januar 2025 

Eldfaste keramiske fibrar 

som er kreftframkallande stoff slik det er 

definert i artikkel 2 bokstav a) i) 

— — — — 0,3 —  

Respirabelt støv av krystallinsk silisium-

dioksid 
— — 0,1(8) — — —  

Benzen 200-753-7 71-43-2 3,25 1 — Hud(9)  

Vinylkloridmonomer 200-831-0 75-01-4 2,6 1 — —  

Etylenoksid 200-849-9 75-21-8 1,8 1 — Hud(9)  

1,2–epoksypropan 200-879-2 75-56-9 2,4 1 — —  

Akrylamid 201-173-7 79-06-1 0,1 — — Hud(9)  

2–nitropropan 201-209-1 79-46-9 18 5 — —  

o–toluidin 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1 — Hud(9)  
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Namn på agensen EF-nr.(1) CAS-nr.(2) 

Grenseverdiar(3) 

Merknad Overgangstiltak 

mg/m3(4) ppm(5) f/ml(6) 

1,3–butadien 203-450-8 106-99-0 2,2 1 — —  

Hydrazin 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01 — Hud(9)  

Brometylen 209-800-6 593-60-2 4,4 1 — —  

(1) EF-nummer, dvs. Einecs, ELINCS eller NLP, er det offisielle nummeret til stoffet i Den europeiske unionen, slik det er definert i del 1 avsnitt 1.1.1.2 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

(2) CAS-nummer: Chemical Abstract Service Registry Number. 

(3) Målt eller utrekna i høve til ein referanseperiode på åtte timar. 

(4) mg/m3 = milligram per kubikkmeter luft ved 20 °C og 101,3 kPa (760 mm kvikksølvtrykk). 

(5) ppm = milliondelar etter volum i luft (ml/m3). 

(6) f/ml = fibrar per milliliter. 

(7) Inhalerbar fraksjon: Dersom støv frå harde tresortar vert blanda med anna trestøv, skal grenseverdien gjelde for alt trestøv som finst i stoffblandinga. 

(8) Respirabel fraksjon. 

(9) Risiko for ein vesentleg auke av den samla påkjenninga på kroppen gjennom eksponering av huda. 

B. ANDRE DIREKTE TILKNYTTE FØRESEGNER 

p.m.» 

 _____  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1125/2014 

av 19. september 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for minstebeløpet som kredittformidleres yrkesansvarsforsikring eller 

tilsvarende garanti skal dekke(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 29 nr. 2 bokstav a) annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 29 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2014/17/EU skal kredittformidlere ha en yrkesansvarsforsikring som 

dekker det geografiske området der de tilbyr sine tjenester, eller en annen tilsvarende garanti mot erstatningsansvar som 

følge av yrkesmessig uaktsomhet. 

2)  Mens kravet om at kredittformidlere i pantelånssektoren skal ha yrkesansvarsforsikring eller en tilsvarende garanti, er et 

nytt reguleringskrav på EU-plan, finnes dette kravet allerede på nasjonalt plan i visse medlemsstater. De jurisdiksjonene 

i Unionen som har erfaring med krav om yrkesansvarsforsikring, har de største markedsandelene av pantelån gjennom 

kredittformidlere, en mangeårig høy grad av markedsgjennomtrengning fra kredittformidleres side og følgelig også en 

mer spesifikk tilnærming til regulering av denne sektoren. EU-regler for minstebeløpet for yrkesansvarsforsikring eller 

tilsvarende garanti bør derfor bygge på disse jurisdiksjonenes erfaringer når det skal fastsettes hvilken metode som er 

mest hensiktsmessig for å beregne dette minstebeløpet. 

3)  Denne metoden vil være egnet for Unionen som helhet, herunder for jurisdiksjoner med mindre pantelånsmarkeder. 

Grunnen til dette er at krav mot kredittformidlere ikke er knyttet til det underliggende pantelånsbeløpet, som kan variere 

sterkt fra en medlemstat til en annen, men er basert på yrkesmessig uaktsomhet, der skaden som følger, varierer mye 

mindre. 

4)  I henhold til artikkel 29 nr. 2 bokstav a) tredje ledd i direktiv 2014/17/EU skal minstebeløpet for yrkesansvars-

forsikringen eller den tilsvarende garantien gjennomgås regelmessig. Det kan derfor tenkes at det i framtiden vil være 

andre muligheter eller metoder som er bedre egnet til å fastslå omfanget av disse forpliktelsene for kredittformidlere, 

særlig etter hvert som det samles inn flere historiske data og høstes mer erfaring gjennom tilsyn med hvordan 

yrkesansvarsforsikringen fungerer. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 24.10.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2019 av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 60 av 28.2.2014, s. 34. 

2019/EØS/83/43 



Nr. 83/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.10.2019 

 

5)  For entydig å fastsette minstebeløpet for yrkesansvarsforsikringen eller den tilsvarende garantien og sikre en mer 

harmonisert tilnærming i hele Unionen bør dette minstebeløpet spesifiseres per krav og per år. Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/92/EF(1) inneholder et krav om et minstebeløp per år og per krav for yrkesansvarsforsikringen eller 

den tilsvarende garantien. De fleste forsikringsformidlere og deres forsikringsgivere er dermed fortrolige med denne 

tilnærmingsmåten, og det er derfor hensiktsmessig å innføre et lignende system for kredittformidlere. De fleste 

medlemsstatene der den nasjonale lovgivningen inneholder krav om at kredittformidlere skal ha yrkesansvarsforsikring, 

anvender dessuten en slik tilnærmingsmåte. Derfor bør reglene for yrkesansvarsforsikring for kredittformidlere også 

inneholde et slikt skille mellom beløp per år og beløp per krav. 

6)  Denne forordning bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske banktilsynsmyndighet har 

framlagt for Kommisjonen. 

7)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder 

som ligger til grunn for denne forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet 

uttalelse fra interessentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Minstebeløpet for den yrkesansvarsforsikringen eller den tilsvarende garantien som kredittformidlere skal ha, som nevnt i  

artikkel 29 nr. 2 bokstav a) første ledd i direktiv 2014/17/EU, skal være 

a)  460 000 euro for hvert individuelle krav, 

b)  totalt 750 000 euro per kalenderår for alle krav. 

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 19. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om forsikringsformidling (EFT L 9 av 15.1.2003, s. 3). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet  

(Den europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 

2009/78/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/2026 

av 19. desember 2018 

om endring av vedlegg IV til 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 48, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 vart det innført ei ordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS). Føremålet med 

EMAS er å fremje ei kontinuerleg betring av miljøprestasjonen til organisasjonar ved at organisasjonane utarbeider og 

gjennomfører miljøstyringsordningar, vurderer resultata av slike ordningar, informerer om miljøprestasjonar, har ein 

open dialog med ålmenta og andre partar som det gjeld, og syter for at arbeidstakarane tek aktivt del i ordninga. For å nå 

dette målet er det i vedlegg I–IV til den nemnde forordninga fastsett særlege krav som må oppfyllast av dei 

organisasjonane som ønskjer å delta og verte registrerte i EMAS. 

2) Krava til miljørapportering er fastsette i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1221/2009. Det nemnde vedlegget bør 

endrast for at dei betringane som er identifiserte i lys av erfaringane med bruken av EMAS, kan oppnåast. Ettersom det 

er tale om mange og omfattande endringar, er det føremålstenleg å byte ut heile vedlegg IV av omsyn til klarleiken. 

3) Forordning (EF) nr. 1221/2009 bør difor endrast. 

4) Organisasjonar som er registrerte i EMAS, skal årleg utarbeide eller ajourføre ei miljøfråsegn i samsvar med vedlegg IV 

til forordning (EF) nr. 1221/2009. Med atterhald for små organisasjonar som har unntak i medhald av artikkel 7 i den 

nemnde forordninga, skal miljøfråsegna eller den ajourførte miljøfråsegna godkjennast av ein akkreditert eller autorisert 

miljøkontrollør som ein del av kontrollen av organisasjonen, i samsvar med artikkel 18 i den forordninga. 

Organisasjonar som er i ferd med å registrere seg i EMAS, skal òg sende inn ei godkjend miljøfråsegn som ein del av 

søknaden om registrering. Det er difor behov for ein overgangsperiode som gjev organisasjonane nok tid til å tilpasse 

seg dei endringane som er fastsette i denne forordninga. 

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt ved 

artikkel 49 i forordning (EF) nr. 1221/2009. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1221/2009 vert bytt ut med teksta i vedlegget til denne forordninga. 

Artikkel 2 

Dersom ei miljøfråsegn eller ajourført miljøfråsegn skal godkjennast i medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 etter den 

datoen då denne forordninga tek til å gjelde, men før 9. januar 2020, kan fråsegna i slike høve, etter avtale med miljø-

kontrolløren og det rette organet, godkjennast utan omsyn til endringa som er fastsett i artikkel 1 i denne forordninga. 

Dersom ei ikkje-godkjend, ajourført miljøfråsegn skal sendast over til eit rett organ i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1221/2009 etter den datoen då denne forordninga tek til å gjelde, men før 9. januar 2020, kan fråsegna i slike høve, 

etter avtale med det rette organet, utarbeidast utan omsyn til endringa som er fastsett i artikkel 1 i denne forordninga. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 20.12.2018, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2019 av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

2019/EØS/83/44 
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Artikkel 3 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

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

Utferda i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG IV 

MILJØRAPPORTERING 

A. Innleiing 

Miljøinformasjon skal leggjast fram på ein klar og samanhengande måte og helst i elektronisk form. Organisasjonen skal 

velje det formatet som er best eigna til å gjere desse opplysningane tilgjengelege for dei partane som det gjeld, på ein 

brukarvennleg måte. 

B. Miljøfråsegn 

Miljøfråsegna skal innehalde minst dei elementa og oppfylle dei minstekrava som er oppførte nedanfor. 

a) Ei samanfatning av verksemda, produkta og tenestene til organisasjonen, tilhøvet til eventuelle mororganisasjonar og 

ein klar og eintydig omtale av verkeområdet for EMAS-registreringa, medrekna ei liste over dei områda som er omfatta 

av denne registreringa. 

b) Miljøpolitikken til organisasjonen og ei kort utgreiing om styringsstrukturen som ligg til grunn for miljøstyrings-

ordninga hans. 

c) Ein omtale av alle dei vesentlege direkte og indirekte miljøaspekta som fører til vesentlege miljøverknader frå 

organisasjonen si side, ei kort utgreiing av framgangsmåten som er nytta for å fastsetje kor viktige dei er, og ei 

utgreiing om arten av miljøverknader i høve til desse aspekta. 

d) Ei utgreiing om miljømåla og -delmåla sett i høve til vesentlege miljøaspekt og miljøverknader. 

e) Ei utgreiing om dei tiltaka som er planlagde og sette i verk for å betre miljøprestasjonen, nå måla og delmåla og sikre 

etterleving av dei lovfesta miljøkrava. 

Der det er mogleg, bør det visast til relevante beste miljøstyringspraksisar, som er omtala i dei sektorvise referanse-

dokumenta som er nemnde i artikkel 46. 

f) Ei oppsummering av tilgjengelege data om miljøprestasjonen til organisasjonen med omsyn til dei vesentlege miljø-

verknadene hans. 

Rapporteringa skal omfatte både dei grunnleggjande indikatorane for miljøprestasjon og dei spesifikke indikatorane for 

miljøprestasjon som er oppførte i del C. Dersom det er fastsett miljømål og -delmål, skal data om desse rapporterast. 

g) Opplysningar om dei mest sentrale lovføresegnene som organisasjonen skal ta omsyn til for å sikre etterleving av 

lovfesta miljøkrav, og ei fråsegn om etterlevinga av regelverket. 

h) Ei stadfesting med omsyn til krava i artikkel 25 nr. 8, og namnet og akkrediterings- eller lisensnummeret til 

miljøkontrolløren, og godkjenningsdatoen. Eventuelt kan den fråsegna som er nemnd i vedlegg VII og underskriven av 

miljøkontrolløren, nyttast i staden, 

Den ajourførte miljøfråsegna skal innehalde minst dei elementa og oppfylle dei minstekrava som er oppførte i 

bokstav e)–h). 

Organisasjonane kan avgjere at miljøfråsegna skal omfatte ytterlegare faktaopplysningar om verksemda, produkta og 

tenestene deira eller om etterlevinga av særlege krav. Alle opplysningane i miljøfråsegna skal godkjennast av 

miljøkontrolløren. 

Miljøfråsegna kan inngå i andre rapporteringsdokument frå organisasjonen (til dømes rapportar om forvalting, berekraft 

eller det sosiale ansvaret til organisasjonen). Dersom ho vert innarbeidd i slike rapporteringsdokument, skal det skiljast 

tydeleg mellom godkjende og ikkje-godkjende opplysningar. Miljøfråsegna skal vere lett å kjenne att (til dømes ved 

bruk av EMAS-logoen), og dokumentet skal innehalde ei kort utgreiing om godkjenningsprosessen innanfor ramma av 

EMAS.  
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C. Rapportering på grunnlag av indikatorar for miljøprestasjon og kvalitative opplysningar 

1. Innleiing 

Organisasjonane skal rapportere om dei vesentlege direkte og indirekte miljøaspekta sine både i miljøfråsegna og den 

ajourførte miljøfråsegna si ved å nytte dei grunnleggjande indikatorane for miljøprestasjon og dei spesifikke 

indikatorane for miljøprestasjon som er oppførte nedanfor. Dersom kvantitative data ikkje ligg føre, skal organi-

sasjonane leggje fram kvalitative opplysningar slik det er gjort greie for i nr. 4. 

Rapporteringa skal innehalde opplysningar om faktisk grunnlag og resultat. Dersom offentleggjeringa skulle ha ein 

uheldig innverknad på den fortrulege handsaminga av forretnings- eller industriopplysningane til ein organisasjon der 

slik fortruleg handsaming er fastsett i nasjonal rett eller fellesskapsretten for å verne ei rettkomen økonomisk interesse, 

kan organisasjonen få løyve til å indeksere desse opplysningane i rapporteringa si, til dømes ved å fastsetje eit basisår 

(med indeksnummeret 100) der det vil gå fram korleis faktisk grunnlag/resultat har utvikla seg. 

Indikatorane skal 

a) gje ei korrekt vurdering av miljøprestasjonen til organisasjonen, 

b) vere lettforståelege og eintydige, 

c) gjere det mogleg å jamføre miljøprestasjonen frå år til år for å kunne vurdere om organisasjonen har betra 

miljøprestasjonen sin; for at ei slik jamføring skal vere mogleg, må rapporteringa omfatte minst tre års verksemd, 

så framt slike data er tilgjengelege, 

d) gje høve til jamføring med sektorvise, nasjonale eller regionale standardverdiar for referansemåling, 

e) gje høve til jamføring med relevante regelverksbaserte krav. 

Til støtte for dette skal organisasjonen definere kort kva som skal omfattast (medrekna organisatoriske og materielle 

grenser, bruksområde og utrekningsmetodar) av kvar indikator. 

2. Grunnleggjande indikatorar for miljøprestasjon 

a) Grunnleggjande indikatorar skal gjelde for prestasjonar på dei følgjande viktige miljøområda: 

i) Energi. 

ii) Materiale. 

iii) Vatn. 

iv) Avfall. 

v) Arealbruk med omsyn til biologisk mangfald. 

vi) Utslepp. 

Det er pålagt med rapportering om grunnleggjande indikatorar for miljøprestasjon. Organisasjonane kan likevel 

vurdere om desse indikatorane er relevante ut frå dei vesentlege miljøaspekta til organisasjonen og miljø-

verknadene hans. Dersom ein organisasjon konkluderer med at éin eller fleire grunnleggjande indikatorar ikkje er 

relevante for dei vesentlege miljøaspekta og miljøverknadene hans, kan han velje å ikkje gjere greie for desse 

grunnleggjande indikatorane. Miljøfråsegna til organisasjonen skal i så fall innehalde ei tydeleg grunngjeving for 

kvifor dette ikkje er gjort. 

b) Kvar grunnleggjande indikator er samansett av følgjande: 

i) Eit tal A som uttrykkjer samla årleg grunnlag/resultat på det aktuelle området. 

ii) Eit tal B som uttrykkjer ein årleg referanseverdi som svarar til verksemda til organisasjonen. 

iii) Eit tal R som uttrykkjer tilhøvet A/B. 

Kvar organisasjon skal gjere greie for alle desse tre faktorane for kvar einskild indikator. 

c) Opplysningar om samla årleg grunnlag/resultat på det aktuelle området, talet A, skal gjevast på følgjande måte: 

i) Når det gjeld energi: 

— «Samla direkte energiforbruk», som svarar til det samla energiforbruket til organisasjonen per år. 

— «Samla forbruk av fornybar energi», som svarar til det samla energiforbruket til organisasjonen per år frå 

fornybare energikjelder.  
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— «Samla produksjon av fornybar energi», som svarar til den samla energiproduksjonen til organisasjonen 

per år frå fornybare energikjelder. 

Det skal opplysast om dette siste punktet berre dersom organisasjonen har ein samla energiproduksjon frå 

fornybare energikjelder som er monaleg større enn det samla energiforbruket frå fornybare energikjelder i 

same organisasjon, eller dersom organisasjonen ikkje nyttar den fornybare energien han sjølv produserer. 

Dersom energiforbruket eller, når det gjeld energi frå fornybare kjelder, energiproduksjonen, omfattar fleire 

typar energi (til dømes elektrisk kraft, varme, brensel eller andre), skal det årlege forbruket eller den årlege 

produksjonen leggjast fram kvar for seg, alt etter korleis det høver. 

Energi bør helst uttrykkjast i kWh, MWh, GJ eller andre måleiningar som er vanlege å nytte ved rapportering 

av type energiforbruk eller -produksjon. 

ii) Når det gjeld materiale: 

— «Årleg massestraum for viktige materiale som er nytta» (ikkje medrekna energiberarar og vatn) bør helst 

uttrykkjast i vekteiningar (til dømes kilo eller tonn) eller volumeiningar (til dømes m3) eller i andre 

utbreidde måleiningar i sektoren. 

Dersom ulike typar materiale vert nytta, bør den årlege massestraumen for kvar einskild type leggjast fram 

kvar for seg, alt etter korleis det høver. 

iii) Når det gjeld vatn: 

— «Samla årleg vassbruk», uttrykt i volumeiningar (til dømes liter eller m3). 

iv) Når det gjeld avfall: 

— «Samla årleg avfallsproduksjon», inndelt etter type, bør helst uttrykkjast i vekteiningar (til dømes kilo 

eller tonn) eller volumeiningar (til dømes m3) eller i andre utbreidde måleiningar i sektoren. 

— «Samla årleg produksjon av farleg avfall» bør helst uttrykkjast i vekteiningar (til dømes kilo eller tonn) 

eller m3 eller i andre utbreidde måleiningar i sektoren. 

v) Når det gjeld arealbruk med omsyn til biologisk mangfald: 

— Former for arealbruk med omsyn til biologisk mangfald vert uttrykt i arealeiningar (til dømes m2 eller ha): 

— Samla arealbruk. 

— Samla område som er ugjennomtrengjeleg. 

— Samla naturorientert område på staden. 

— Samla naturorientert område utanfor staden. 

Eit «naturorientert område» er eit område som i første rekkje er meint for bevaring eller restaurering av natur. 

Eit naturorientert område kan liggje innanfor området til organisasjonen og omfatte tak, fasadar, vassdrenering 

eller andre element som vert utforma, tilpassa eller forvalta med sikte på å fremje biologisk mangfald. Slike 

område kan òg liggje utanfor området til organisasjonen så framt organisasjonen eig eller forvaltar dette 

området, og området i første rekkje er meint for fremjing av biologisk mangfald. Det kan òg gjevast 

opplysningar om samforvalta område som er meinte for fremjing av biologisk mangfald, så framt det på ein 

tydeleg måte er gjort greie for verkeområdet for samforvaltinga. 

Eit «ugjennomtrengjeleg område» tyder alle område der den opphavlege jorda er dekt til (til dømes vegar) og 

ikkje er mogleg å trengje gjennom. Det at jorda er ugjennomtrengjeleg, kan påverke miljøet. 

vi) Når det gjeld utslepp: 

— «Samla årleg utslepp av klimagassar», som minst skal omfatte utslepp av CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, NF3 

og SF6, vert uttrykt i tonn CO2-ekvivalentar. 

Organisasjonen bør vurdere å nytte ein fastlagd metode, til dømes Greenhouse Gas Protocol, når dei skal 

rapportere om klimagassutsleppa sine. 

— «Samla årleg utslepp til atmosfæren», som minst skal omfatte utslepp av SO2, NOx og PM, vert uttrykt i 

kilo eller tonn.  
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d) Opplysningar om den årlege referanseverdien som svarar til verksemda til organisasjonen, talet B, skal veljast og 

rapporterast på grunnlag av følgjande krav: 

Talet B skal 

i) vere forståeleg, 

ii) vere det talet som best svarar til den samla årlege verksemda til organisasjonen, 

iii) gje eit korrekt bilete av miljøprestasjonen til organisasjonen, samstundes som det vert teke omsyn til eigenarten 

og verksemda til organisasjonen, 

iv) vere ein felles referanseverdi for sektoren som organisasjonen driv verksemd i, som i døma nedanfor: 

— samla årleg fysisk resultat 

— samla tal på tilsette 

— samla tal på overnattingar 

— samla tal på innbyggjarar i eit område (for offentleg forvalting) 

— tonn handsama avfall (for organisasjonar i avfallshandteringssektoren) 

— samla energiproduksjon (for organisasjonar i energiproduksjonssektoren) 

v) sikre at rapporterte indikatorar er samanliknbare over tid. Når talet B er fastsett, skal det nyttast i framtidige 

miljøfråsegner. 

Eventuelle endringar i talet B skal grunngjevast i miljøfråsegna. Dersom det vert gjort endringar i talet B, skal 

organisasjonen syte for at talet kan jamførast i minst tre år ved omrekning av indikatorane for tidlegare år, i 

samsvar med det nye fastsette talet B. 

3. Spesifikke indikatorar for miljøprestasjon 

Alle organisasjonane skal òg årleg rapportere om prestasjonen sin når det gjeld dei vesentlege direkte og indirekte 

miljøaspekta og miljøverknadene som er knytte til kjerneverksemda deira, som kan målast og verifiserast, og som ikkje 

alt er omfatta av dei grunnleggjande indikatorane. 

Rapportering som gjeld desse indikatorane, skal skje i samsvar med dei krava som er fastsette i innleiinga til denne 

delen. 

Dersom dei sektorvise referansedokumenta som er nemnde i artikkel 46, ligg føre, skal organisasjonen ta omsyn til 

desse for å gjere det lettare å identifisere relevante sektorspesifikke indikatorar. 

4. Rapportering av vesentlege miljøaspekt på grunnlag av kvalitative opplysningar 

Dersom det ikkje ligg føre kvantitative data som kan nyttast i rapporteringa av vesentlege direkte eller indirekte 

miljøaspekt, skal organisasjonane rapportere om prestasjonen sin på grunnlag av kvalitative opplysningar. 

D. Ansvar på lokalt plan 

Det kan vere at organisasjonar som vert registrerte i EMAS, ønskjer å utarbeide ei samla miljøfråsegn som omfattar ulike 

geografiske stader. 

Ettersom føremålet med EMAS er å sikre at det vert teke ansvar på lokalt plan, skal organisasjonane syte for at vesentlege 

miljøverknader frå kvart område er tydeleg fastsette og omtala i den samla miljøfråsegna. 

E. Offentleg tilgang til informasjon 

Organisasjonen skal sikre at han er i stand til å dokumentere for miljøkontrolløren at alle som er interesserte i miljøpre-

stasjonen til organisasjonen, enkelt og utan kostnader kan få tilgang til den informasjonen som krevst i medhald av del B og 

C. For å sikre slik openheit bør miljøfråsegna helst vere offentleg tilgjengeleg på nettstaden til organisasjonen. 

Organisasjonen skal syte for at informasjon om eit einskild område eller ein einskild organisasjon vert offentleggjord på eitt 

eller fleire av dei offisielle språka i medlemsstaten eller tredjestaten der området eller organisasjonen ligg. 
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I tillegg skal organisasjonen, når det er tale om ei samla miljøfråsegn, syte for at denne informasjonen (for registre-

ringsføremål) er tilgjengeleg på eitt eller fleire av dei offisielle språka i medlemsstaten der organisasjonen er registrert, eller 

på eitt eller fleire av dei offisielle EU-språka, etter avtale med det rette organet som er ansvarleg for registreringa. 

Miljøfråsegna kan òg gjerast tilgjengeleg på fleire språk så framt innhaldet i det omsette dokumentet er i samsvar med 

innhaldet i den opphavlege miljøfråsegna som miljøkontrolløren har godkjent, og det går klart fram at det er tale om ei 

omsetjing av det godkjende dokumentet.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/2042 

av 18. desember 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 for å klargjøre WLTP-prøvingsvilkårene og 

fastsette overvåking av typegodkjenningsdata(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 13 nr. 6 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å ta hensyn til forskjellen mellom de CO2-utslippsnivåene som fastsettes i henhold til den europeiske kjøresyklus 

(NEDC), og dem som fastsettes i henhold til den nye «Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure» (WLTP), 

er en metode for korrelasjon av CO2-utslippsverdiene fastsatt ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1152(2) når det gjelder lette nyttekjøretøyer. 

2) Korrelasjonsmetoden skal gi resultater som sikrer at reduksjonskravene fastsatt i forordning (EU) nr. 510/2011 er like 

strenge innenfor rammen av de gamle og de nye prøvingsprosedyrene. Godkjenningsmyndighetene og de tekniske 

instansene bør derfor, sammen med produsentene, bestrebe seg på å sikre at WLTP- og NEDC-prøvinger som foretas i 

henhold til denne forordning, foretas under prøvingsvilkår som er sammenlignbare og i samsvar med målene for denne 

forordning. 

3) For dette formål er det nødvendig å klargjøre visse sider ved WLTP-prøvingsvilkårene, som bør gjelde for korrelasjoner 

utført med sikte på å framskaffe data fra WLTP- og NEDC-overvåking av CO2-utslipp for kjøretøyer som nyregistreres i 

2020. Klargjøringene bør få anvendelse uten at det berører prosedyren og kravene fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 

2017/1151(3), og uten å påvirke gyldigheten av de typegodkjenningene som er gitt på dette grunnlaget. 

4) Det er også nødvendig å fastslå forskjellen i 2020 mellom de CO2-utslippsverdiene som er angitt av produsentene med 

henblikk på WLTP-typegodkjenning, og dem som måles i henhold til forordning (EU) 2017/1151. Produsentene bør 

derfor pålegges å beregne og rapportere til Kommisjonen WLTP-CO2-verdiene for alle nye lette nyttekjøretøyer som 

registreres i kalenderåret 2020, ved å bruke måleverdiene for kjøretøy H og L som inndata for interpolasjonsmetoden. 

5) For et begrenset antall interpolasjonsfamilier vil bare måleverdiene for kjøretøy H foreligge i 2020. Antallet familier bør 

overvåkes nøye, og Kommisjonen bør overveie å unnta dem fra beregningen av referansedata for 2020 dersom det er en 

betydelig økning i antallet slike familier sammenlignet med 2018. 

6) Innsynet i utslippsprøvingene bør bedres, og opplysninger om WLTP-prøvinger samt om korrelasjonsresultater bør 

derfor gjøres tilgjengelige for Kommisjonen. Dette vil gi Kommisjonen mulighet til raskt å avdekke og behandle 

spørsmål og eventuelt manglende samsvar med hensyn til gjennomføringen av prosedyrene. Av den grunn bør matrisen 

for inndataene fylles ut for hver WLTP-prøving som foretas, og oversendes til Kommisjonen i sin helhet som del av 

datautvekslingen via korrelasjonsverktøyet. For å sikre fortrolighet bør filen med inndata krypteres i forbindelse med 

oversendelsen. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 21.12.2018, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2019 av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjons-

parametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for lette nyttekjøretøyer, og om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 644). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

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

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

2019/EØS/83/45 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel 6a skal lyde: 

«Artikkel 6a 

Rapportering av WLTP-måleresultater 

1. Produsentene skal beregne den kombinerte CO2-verdien for hvert nye lette nyttekjøretøy som registreres i 2020, i 

samsvar med formelen fastsatt i nr. 3.2.3.2.4 annet ledd i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, 

hvorved MCO2-H og MCO2-L for vedkommende interpolasjonsfamilie erstattes med verdiene MCO2,C,5 i post 2.5.1.1.3 

(kjøretøy H) og 2.5.1.2.3 (kjøretøy L) i EF-typegodkjenningsdokumentet, som angitt i modellen i tillegg 4 til vedlegg I til 

forordning (EU) 2017/1151. 

Dersom de kombinerte CO2-utslippene fra det enkelte kjøretøy fastsettes bare ved henvisning til kjøretøy H, skal 

produsentene angi MCO2,C,5-verdien i post 2.5.1.1.3 (kjøretøy H) i EF-typegodkjenningsdokumentet. 

Produsenten skal framlegge disse CO2-utslippsverdiene for Kommisjonen sammen med MCO2,C,5-verdiene som brukes ved 

beregningen, senest tre måneder etter mottak av underretningen fra Kommisjonen om foreløpige data for 2020, ved å laste 

opp disse dataene til produsentens konto i Det europeiske miljøvernbyråets sentrale datalager. 

2. Dersom dataene nevnt i nr. 1 ikke framlegges innen den angitte fristen, skal Kommisjonen ta verdien som er registrert 

i post 2.5.1.2.3 i EF-typegodkjenningsdokumentet og anse denne verdien som de kombinerte CO2-utslippene i henhold til  

nr. 1 for alle nyregistrerte kjøretøyer i interpolasjonsfamilien som typegodkjenningsdokumentet ble utstedt for, og dersom 

det er relevant, for de familiene der bare målinger for kjøretøy H er tilgjengelige.» 

2) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 2.2a og 2.2b skal lyde: 

«2.2a. WLTP-prøvingsvilkår 

For at WLTP-prøvingen skal anses som relevant i henhold til nr. 2.2 i vedlegg I til denne forordning, og for å fastsette 

de inndataene som angis i nr. 2.4, får prøvingsvilkårene angitt i vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 anvendelse 

med følgende presiseringer: 

a) Korreksjonen av WLTP-prøvingsresultatene for CO2-masseutslipp i samsvar med tillegg 2 til delvedlegg 6 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 får anvendelse på alle slike prøvingsresultater uten hensyn til 

bestemmelsene i nr. 3.4.4 bokstav a) i nevnte tillegg. 

b) Dersom prøvingskjøretøyet er utstyrt med teknologier som påvirker dets CO2-ytelse, herunder, men ikke begrenset 

til dem som er nevnt i post 42 til 50 i matrisen for inndata i nr. 2.4, og som er beregnet på å fungere under 

prøvingen, skal teknologiene være i funksjon under prøvingen, uavhengig av hvilken prøvingsprosedyre som 

benyttes, dvs. NEDC eller WLTP, uten at kravene i forordning (EU) 2017/1151 berøres. 

c) Dersom prøvingskjøretøyet er utstyrt med automatisk gir, skal den samme førervalgte driftsmåten benyttes, 

uavhengig av hvilken prøvingsprosedyre som benyttes. Dersom beste og verste driftsmåte er benyttet ved WLTP-

prøvingen i samsvar med nr. 1.2 bokstav c) i tillegg 6 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151, skal verste driftsmåte benyttes som inndata for korrelasjonsverktøyet samt for enhver fysisk prøving 

med NEDC. 
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d) Dersom prøvingskjøretøyet er utstyrt med manuelt gir, bestemmes nmin_drive_set ut fra formelen i nr. 2 bokstav k)3) i 

delvedlegg 2 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. 

Med godkjenning fra godkjenningsmyndigheten, eventuelt den tekniske instansen, kan produsenten beregne 

girskiftepunkter på en annen måte, forutsatt at dette kan begrunnes med tanke på kjøretøyets kjørbarhet, og at den 

ytterligere sikkerhetsmarginen for effekt som benyttes i samsvar med nr. 3.4 i delvedlegg 2 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151, ikke overstiger 20 %. 

Vilkårene nevnt i bokstav a)–d) får anvendelse med henblikk på korrelasjonen som foretas i henhold til denne 

forordning, og berører ikke bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) 2017/1151 og typegodkjenninger gitt i henhold til 

den. 

2.2b. Bruk av WLTP-prøvingsvilkår 

Presiseringene nevnt i nr. 2.2a bokstav a)–d) får anvendelse i samsvar med følgende: 

a) For nye kjøretøytyper, fra denne forordnings ikrafttredelse. 

b) For eksisterende kjøretøytyper skal produsentene, med hensyn til de kjøretøytypene som omfatter kjøretøyer som 

bringes i omsetning i 2020, framlegge for godkjenningsmyndigheten dokumentasjon på grunnlag av hvilken 

godkjenningsmyndigheten skal bekrefte om prøvingsvilkårene nevnt i nr. 2.2a bokstav a)–d) er oppfylt under 

WLTP-prøvingene. 

Bekreftelsen skal angi interpolasjonsfamiliens identifikator og bekrefte hvert enkelt prøvingsvilkår nevnt i bokstav 

a)–d). Godkjenningsmyndigheten skal utstede en bekreftelse til produsenten og skal sikre at bekreftelsen registreres 

og kan gjøres tilgjengelig på anmodning fra Kommisjonen uten unødig opphold. 

Dersom godkjenningsmyndigheten ikke kan bekrefte at ett eller flere av de nevnte prøvingsvilkårene er overholdt, 

skal produsenten sikre at en ny WLTP-prøving, eller eventuelt en forsøksserie, i samsvar med delvedlegg 6 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, foretas under tilsyn av en godkjenningsmyndighet eller, dersom det er 

relevant, under tilsyn av den tekniske instansen, ved anvendelse av prøvingsvilkårene angitt i nr. 2.2a bokstav a)–

d), for vedkommende interpolasjonsfamilie, herunder en ny korrelasjon i samsvar med denne forordning. 

Produsenten kan, dersom bare prøvingsvilkåret nevnt i nr. 2.2a bokstav a) ikke er oppfylt, korrigere denne verdien i 

matrisen for inndata uten at det er behov for en ny WLTP-prøving. 

Godkjenningsmyndigheten, eventuelt den utpekte tekniske instansen, skal registrere resultatene av den fornyede 

prøvingen eller korreksjonen og korrelasjonen i samsvar med nr. 5 i vedlegg I, og den fullstendige korrelasjonsfilen 

som bygger på inndata fra den fornyede prøvingen, skal oversendes til Kommisjonen i samsvar med nr. 3.1.1.2 innen  

30. april 2021.» 

b) I nr. 2.4 gjøres følgende endringer: 

i) Følgende punktum tilføyes i første ledd: 

«Inndatamatrisen skal utfylles for hver WLTP-prøving som foretas.» 

ii) I tabell 1 gjøres følgende endringer: 

— I post 56 skal teksten i kolonnen «Merknader» lyde: 

«Flere verdier: OBD og rulledynamometerdata, 1 Hz for OBD og 10 Hz for rulledynamometeret, oppløsning 

0,1 km/t». 

— I post 57 skal teksten i kolonnen «Merknader» lyde: 

«Flere verdier: 1 Hz. Teoretisk beregnet girskift oppgis for kjøretøy H og L (eventuelt)». 

— I post 61 skal teksten i kolonnen «Merknader» lyde: 

«Flere verdier: 1 Hz (instrumentets prøvetakingsfrekvens 20 Hz), oppløsning 0,1 A, utvendig måleinnretning 

synkronisert med rulledynamometeret». 

— Post 67 skal lyde: 

«67 Regenereringsfaktor Ki 

multiplikativ/additiv for 

kjøretøy H og L 

— Tillegg 1 til delvedlegg 6 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

For kjøretøyer uten periodiske 

regenereringssystemer er denne 

verdien lik 1.» 
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— Nye poster skal lyde: 

«69 Drivstoffets brennverdi kWh/l Tillegg 2 til delvedlegg 6 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

Verdi i henhold til tabell 

A6.App2/1 i forordning (EU) 

2017/1151 

70 Drivstofforbruk ved 

WLTP-prøvingen for 

kjøretøy H og L 

l/100 km Nr. 6 i delvedlegg 7 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

Ikke-utlignet drivstofforbruk i 

type 1-prøving 

71 Nominell spenning for det 

oppladbare lagrings-

systemet for elektrisk 

energi 

V I henhold til DIN EN 60050-

482 

For lavspenningsbatterier som 

beskrevet i tillegg 2 til delve-

dlegg 6 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

72 Korreksjonsfaktor for 

ATCT-familien 

— Delvedlegg 6a til vedlegg 

XXI til forordning (EU) 

2017/1151 

Korreksjonsfaktor for ATCT-

familien (14 °C-korreksjon) 

73 Hastighets- og avstands-

korreksjon under WLTP-

prøvingen 

— Forordning (EU) 2017/1151 Korreksjon foretatt? 

0 = Nei | 1 = Ja 

74 RCB-korreksjon av 

WLTP-prøvingen 

— Tillegg 2 til delvedlegg 6 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

Korreksjon foretatt? 

0 = Nei | 1 = Ja 

75 Antall WLTP-prøvinger 1, 2 eller 

3 

 Angi om prøvingsdataene 

kommer fra første, andre eller 

tredje WLTP-prøving 

76 Angitt WLTP-verdi for 

kjøretøy H og L 

g/km Produsentens erklæring Angitt WLTP-verdi for kjøretøy 

H og L. Verdien bør omfatte alle 

korreksjoner (dersom det er 

relevant) 

77 Målt WLTP-CO2-verdi 

korrigert for kjøretøy H 

og/eller L 

g/km MCO2,C,5-verdier fra tillegg 4 

til vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

Kombinerte målte CO2-utslipp 

for kjøretøy H og L etter alle 

gjeldende korreksjoner. Dersom 

det er foretatt 2 eller 3 WLTP-

prøvinger skal alle målte 

resultater angis. 

78 Ny WLTP-prøving — Nr. 2.2b bokstav b) i  

vedlegg I 

Angi hvilke prøvingsvilkår som 

nevnt i nr. 2.2a bokstav a)–d) i 

vedlegg I som har vært 

gjenstand for ny prøving» 

c) I nr. 3.1.1.1 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) utgår. 

ii) I bokstav c) skal punkt iii) lyde: 

«iii) inndataene som angitt i nr. 2.4.» 

iii) Nytt ledd skal lyde: 

«Den sammenfattende filen nevnt i bokstav c) skal krypteres for å sikre fortrolighet.»  
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d) Nr. 3.1.1.2 skal lyde: 

«3.1.1.2. Fullstendig korrelasjonsfil 

Dersom originalrapporten med korrelasjonsverktøyets utdata er utstedt i samsvar med nr. 3.1.1.1, skal typegod-

kjenningsmyndigheten, eventuelt den utpekte tekniske instansen, laste opp den sammenfattende filen nevnt i nr. 3.1.1.1 

bokstav c) til en av Kommisjonens servere, og fra den returneres det et svar til avsenderen (med kopi til de relevante 

instansene i Kommisjonen) som inneholder et tilfeldig generert heltall mellom 0 og 99 og en hash-kode for den 

sammenfattende filen som entydig knytter dette tallet til originalrapporten med utdata som er elektronisk signert av 

Kommisjonens server. 

En fullstendig korrelasjonsfil skal opprettes av typegodkjenningsmyndigheten, eventuelt av den utpekte tekniske 

instansen, som skal omfatte originalrapporten med korrelasjonsverktøyets utdata nevnt i nr. 3.1.1.1 og svaret fra 

Kommisjonens server. Filen skal oppbevares av typegodkjenningsmyndigheten som en prøvingsrapport i samsvar med  

vedlegg VIII til direktiv 2007/46/EF.» 

Artikkel 2 

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

Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) og d) får anvendelse fra 1. februar 2019. 

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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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/2043 

av 18. desember 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 for å klargjøre WLTP-prøvingsvilkårene og 

fastsette overvåking av typegodkjenningsdata(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 13 nr. 7 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å ta hensyn til forskjellen mellom de CO2-utslippsnivåene som fastsettes i henhold til den europeiske kjøresyklus 

(NEDC), og dem som fastsettes i henhold til den nye «Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure» (WLTP), 

er en metode for korrelasjon av CO2-utslippsverdiene fastsatt ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1153(2) når det gjelder personbiler. 

2) Korrelasjonsmetoden skal gi resultater som sikrer at reduksjonskravene fastsatt i forordning (EF) nr. 443/2009 er like 

strenge innenfor rammen av de gamle og de nye prøvingsprosedyrene. Godkjenningsmyndighetene og de tekniske 

instansene bør derfor, sammen med produsentene, bestrebe seg på å sikre at WLTP- og NEDC-prøvinger som foretas i 

henhold til denne forordning, foretas under prøvingsvilkår som er sammenlignbare og i samsvar med målene for denne 

forordning. 

3) For dette formål er det nødvendig å klargjøre visse sider ved WLTP-prøvingsvilkårene, som bør gjelde for korrelasjoner 

utført med sikte på å framskaffe data fra WLTP- og NEDC-overvåking av CO2-utslipp for kjøretøyer som nyregistreres i 

2020. Klargjøringene bør få anvendelse uten at det berører prosedyren og kravene fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 

2017/1151(3), og uten å påvirke gyldigheten av de typegodkjenningene som er gitt på dette grunnlaget. 

4) Det er også nødvendig å fastslå forskjellen i 2020 mellom de CO2-utslippsverdiene som er angitt av produsentene med 

henblikk på typegodkjenning av utslipp, og dem som måles i henhold til forordning (EU) 2017/1151. Produsentene bør 

derfor pålegges å beregne og rapportere til Kommisjonen WLTP-CO2-verdiene for alle nye lette personbiler som 

registreres i kalenderåret 2020, ved å bruke måleverdiene for kjøretøy H og L som inndata for interpolasjonsmetoden. 

5) For et begrenset antall interpolasjonsfamilier vil bare måleverdiene for kjøretøy H foreligge i 2020. Antallet familier bør 

overvåkes nøye, og Kommisjonen bør overveie å unnta dem fra beregningen av referansedata for 2020 dersom det er en 

betydelig økning i antallet slike familier sammenlignet med 2018. 

6) Innsynet i utslippsprøvingene bør bedres, og opplysninger om WLTP-prøvinger samt om korrelasjonsresultater bør 

derfor gjøres tilgjengelige for Kommisjonen. Dette vil gi Kommisjonen mulighet til raskt å avdekke og behandle 

spørsmål og eventuelt manglende samsvar med hensyn til gjennomføringen av prosedyrene. Av den grunn bør matrisen 

for inndataene fylles ut for hver WLTP-prøving som foretas, og oversendes til Kommisjonen i sin helhet som del av 

datautvekslingen via korrelasjonsverktøyet. For å sikre fortrolighet bør filen med inndata krypteres i forbindelse med 

oversendelsen. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 21.12.2018, s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2019 av  

8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjons-

parametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning (EU)  

nr. 1014/2010 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

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

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

2019/EØS/83/46 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel 7a skal lyde: 

«Artikkel 7a 

Rapportering av WLTP-måleresultater 

1. Produsentene skal beregne den kombinerte CO2-verdien for hver nye personbil som registreres i 2020, i samsvar med 

formelen fastsatt i nr. 3.2.3.2.4 annet ledd i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, hvorved MCO2-H og 

MCO2-L for vedkommende interpolasjonsfamilie erstattes med verdiene MCO2,C,5 i post 2.5.1.1.3 (kjøretøy H) og 2.5.1.2.3 

(kjøretøy L) i EF-typegodkjenningsdokumentet, som angitt i modellen i tillegg 4 til vedlegg I til forordning (EU) 

2017/1151. 

Dersom de kombinerte CO2-utslippene fra det enkelte kjøretøy fastsettes bare ved henvisning til kjøretøy H, skal 

produsentene angi MCO2,C,5-verdien i post 2.5.1.1.3 (kjøretøy H) i EF-typegodkjenningsdokumentet. 

Produsenten skal framlegge disse CO2-utslippsverdiene for Kommisjonen sammen med MCO2,C,5-verdiene som brukes ved 

beregningen, senest tre måneder etter mottak av underretningen fra Kommisjonen om foreløpige data for 2020, ved å laste 

opp disse dataene til produsentens konto i Det europeiske miljøvernbyråets sentrale datalager. 

2. Dersom dataene nevnt i nr. 1 ikke framlegges innen den angitte fristen, skal Kommisjonen ta verdien som er registrert 

i post 2.5.1.2.3 i EF-typegodkjenningsdokumentet og anse denne verdien som de kombinerte CO2-utslippene i henhold til 

nr. 1 for alle nyregistrerte kjøretøyer i interpolasjonsfamilien som typegodkjenningsdokumentet ble utstedt for, og dersom 

det er relevant, verdien angitt i post 2.5.1.1.3 for de familiene der bare målinger for kjøretøy H er tilgjengelige. 

3. Kommisjonen skal overvåke antallet interpolasjonsfamilier som det er bestemt CO2-utslipp for ved henvisning bare til 

kjøretøy H for hver produsent, og skal, dersom det er en økning i antallet slike familier sammenlignet med situasjonen i 

2018, vurdere virkningen av denne økningen på beregningen nevnt i nr. 1 og eventuelt unnta interpolasjonsfamiliene fra 

beregningen.» 

2) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 2.2a og 2.2b skal lyde: 

«2.2a. WLTP-prøvingsvilkår 

For at WLTP-prøvingen skal anses som relevant i henhold til nr. 2.2, og for å fastsette de inndataene som angis i  

nr. 2.4, får prøvingsvilkårene angitt i vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 anvendelse med følgende 

presiseringer: 

a) Korreksjonen av WLTP-prøvingsresultatene for CO2-masseutslipp i samsvar med tillegg 2 til delvedlegg 6 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151 får anvendelse på alle slike prøvingsresultater uten hensyn til 

bestemmelsene i nr. 3.4.4 bokstav a) i nevnte tillegg. 

b) Dersom prøvingskjøretøyet er utstyrt med teknologier som påvirker dets CO2-ytelse, herunder, men ikke begrenset 

til dem som er nevnt i post 42 til 50 i matrisen for inndata i nr. 2.4, og som er beregnet på å fungere under 

prøvingen, skal teknologiene være i funksjon under prøvingen, uavhengig av hvilken prøvingsprosedyre som 

benyttes, dvs. NEDC eller WLTP, uten at kravene i forordning (EU) 2017/1151 berøres. 

c) Dersom prøvingskjøretøyet er utstyrt med automatisk gir, skal den samme førervalgte driftsmåten benyttes, 

uavhengig av hvilken prøvingsprosedyre som benyttes. Dersom beste og verste driftsmåte er benyttet ved WLTP-

prøvingen i samsvar med nr. 1.2 bokstav c) i tillegg 6 til delvedlegg 8 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151, skal verste driftsmåte benyttes som inndata for korrelasjonsverktøyet samt for enhver fysisk prøving 

med NEDC. 

d) Dersom prøvingskjøretøyet er utstyrt med manuelt gir, bestemmes nmin_drive_set ut fra formelen i nr. 2 bokstav k)3) i 

delvedlegg 2 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. 
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Med godkjenning fra godkjenningsmyndigheten, eventuelt den tekniske instansen, kan produsenten beregne 

girskiftepunkter på en annen måte, forutsatt at dette kan begrunnes med tanke på kjøretøyets kjørbarhet, og at den 

ytterligere sikkerhetsmarginen for effekt som benyttes i samsvar med nr. 3.4 i delvedlegg 2 til vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151, ikke overstiger 20 %. 

Vilkårene nevnt i bokstav a)–d) får anvendelse med henblikk på korrelasjonen som foretas i henhold til denne 

forordning, og berører ikke bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) 2017/1151 og typegodkjenninger gitt i 

henhold til den. 

2.2b. Bruk av WLTP-prøvingsvilkår 

Presiseringene nevnt i nr. 2.2a bokstav a)–d) får anvendelse i samsvar med følgende: 

a) For nye kjøretøytyper, fra denne forordnings ikrafttredelse. 

b) For eksisterende kjøretøytyper skal produsentene, med hensyn til de kjøretøytypene som omfatter kjøretøyer som 

bringes i omsetning i 2020, framlegge for godkjenningsmyndigheten dokumentasjon på grunnlag av hvilken 

godkjenningsmyndigheten skal bekrefte om prøvingsvilkårene nevnt i nr. 2.2a bokstav a)–d) er oppfylt under 

WLTP-prøvingene. 

Bekreftelsen skal angi interpolasjonsfamiliens identifikator og bekrefte hvert enkelt prøvingsvilkår nevnt i bokstav 

a)–d). Godkjenningsmyndigheten skal utstede en bekreftelse til produsenten og skal sikre at bekreftelsen registreres 

og kan gjøres tilgjengelig på anmodning fra Kommisjonen uten unødig opphold. 

Dersom godkjenningsmyndigheten ikke kan bekrefte at ett eller flere av de nevnte prøvingsvilkårene er overholdt, 

skal produsenten sikre at en ny WLTP-prøving, eller eventuelt en forsøksserie, i samsvar med delvedlegg 6 til 

vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, foretas under tilsyn av en godkjenningsmyndighet eller, dersom det er 

relevant, under tilsyn av den tekniske instansen, ved anvendelse av prøvingsvilkårene angitt i nr. 2.2a bokstav a)–

d), for vedkommende interpolasjonsfamilie, herunder en ny korrelasjon i samsvar med denne forordning. 

Produsenten kan, dersom bare prøvingsvilkåret nevnt i nr. 2.2a bokstav a) ikke er oppfylt, korrigere denne verdien i 

matrisen for inndata uten at det er behov for en ny WLTP-prøving. 

Godkjenningsmyndigheten, eventuelt den utpekte tekniske instansen, skal registrere resultatene av den fornyede 

prøvingen eller korreksjonen og korrelasjonen i samsvar med nr. 5 i vedlegg I, og den fullstendige korrelasjonsfilen 

som bygger på inndata fra den fornyede prøvingen, skal oversendes til Kommisjonen i samsvar med nr. 3.1.1.2 

innen 30. april 2021.» 

b) I nr. 2.4 gjøres følgende endringer: 

i) Følgende punktum tilføyes i første ledd: 

«Inndatamatrisen skal utfylles for hver WLTP-prøving som foretas.» 

ii) I tabell 1 gjøres følgende endringer: 

— I post 56 skal teksten i kolonnen «Merknader» lyde: 

«Flere verdier: OBD og rulledynamometerdata, 1 Hz for OBD og 10 Hz for rulledynamometeret, oppløsning 

0,1 km/t». 

— I post 57 skal teksten i kolonnen «Merknader» lyde: 

«Flere verdier: 1 Hz. Teoretisk beregnet girskift oppgis for kjøretøy H og L (eventuelt)». 

— I post 61 skal teksten i kolonnen «Merknader» lyde: 

«Flere verdier: 1 Hz (instrumentets prøvetakingsfrekvens 20 Hz), oppløsning 0,1 A, utvendig måleinnretning 

synkronisert med rulledynamometeret». 

— Post 67 skal lyde: 

«67 Regenereringsfaktor Ki 

multiplikativ/additiv for 

kjøretøy H og L 

— Tillegg 1 til delvedlegg 6 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

For kjøretøyer uten periodiske 

regenereringssystemer er 

denne verdien lik 1.» 
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— Nye poster skal lyde: 

«69 Drivstoffets brennverdi kWh/l Tillegg 2 til delvedlegg 6 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

Verdi i henhold til tabell 

A6.App2/1 i forordning (EU) 

2017/1151 

70 Drivstofforbruk ved 

WLTP-prøvingen for 

kjøretøy H og L 

l/100 km Nr. 6 i delvedlegg 7 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

Ikke-utlignet drivstofforbruk i 

type 1-prøving 

71 Nominell spenning for det 

oppladbare lagrings-

systemet for elektrisk 

energi 

V I henhold til DIN EN 60050-

482 

For lavspenningsbatterier som 

beskrevet i tillegg 2 til 

delvedlegg 6 til vedlegg XXI 

til forordning (EU) 2017/1151 

72 Korreksjonsfaktor for 

ATCT-familien 

— Delvedlegg 6a i vedlegg XXI 

til forordning (EU) 2017/1151 

Korreksjonsfaktor for ATCT-

familien (14 °C-korreksjon) 

73 Hastighets- og avstands-

korreksjon under WLTP-

prøvingen 

— Forordning (EU) 2017/1151 Korreksjon foretatt? 

0 = Nei | 1 = Ja 

74 RCB-korreksjon av 

WLTP-prøvingen 

— Tillegg 2 til delvedlegg 6 til 

vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 

Korreksjon foretatt? 

0 = Nei | 1 = Ja 

75 Antall WLTP-prøvinger 1, 2 eller 3  Angi om prøvingsdataene 

kommer fra første, andre eller 

tredje WLTP-prøving 

76 Angitt WLTP-CO2-verdi 

for kjøretøy H og L 

g/km Produsentens erklæring Angitt WLTP-verdi for 

kjøretøy H og L. Verdien bør 

omfatte alle korreksjoner 

(dersom det er relevant) 

77 Målt WLTP-CO2-verdi 

korrigert for kjøretøy H 

og/eller L 

g/km MCO2,C,5-verdier fra tillegg 4 

til vedlegg I til forordning 

(EU) 2017/1151 

Kombinerte målte CO2-utslipp 

for kjøretøy H og L etter alle 

gjeldende korreksjoner. 

Dersom det er foretatt 2 eller 

3 WLTP-prøvinger skal alle 

målte resultater angis. 

78 Ny WLTP-prøving — Nr. 2.2b bokstav b) i  

vedlegg I 

Angi hvilke prøvingsvilkår 

som nevnt i nr. 2.2a bokstav 

a)–d) i vedlegg I som har vært 

gjenstand for ny prøving» 

c) I nr. 3.1.1.1 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) oppheves. 

ii) I bokstav c) skal punkt iii) lyde: 

«iii) inndataene som angitt i nr. 2.4.» 

iii) Følgende ledd innsettes: 

«Den sammenfattende filen nevnt i bokstav c) skal krypteres for å sikre fortrolighet.»  



10.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 83/309 

 

 

d) Nr. 3.1.1.2 skal lyde: 

«3.1.1.2. Fullstendig korrelasjonsfil 

Dersom originalrapporten med korrelasjonsverktøyets utdata er utstedt i samsvar med nr. 3.1.1.1, skal typegod-

kjenningsmyndigheten, eventuelt den utpekte tekniske instansen, laste opp den sammenfattende filen nevnt i nr. 3.1.1.1 

bokstav c) til en av Kommisjonens servere, og fra den returneres det et svar til avsenderen (med kopi til de relevante 

instansene i Kommisjonen) som inneholder et tilfeldig generert heltall mellom 0 og 99 og en hash-kode for den 

sammenfattende filen som entydig knytter dette tallet til originalrapporten med utdata som er elektronisk signert av 

Kommisjonens server. 

En fullstendig korrelasjonsfil skal opprettes av typegodkjenningsmyndigheten, eventuelt av den utpekte tekniske 

instansen, som skal omfatte originalrapporten med korrelasjonsverktøyets utdata nevnt i nr. 3.1.1.1 og svaret fra 

Kommisjonens server. Filen skal oppbevares av typegodkjenningsmyndigheten som en prøvingsrapport i samsvar med 

vedlegg VIII til direktiv 2007/46/EF.» 

Artikkel 2 

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

Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) og d) får anvendelse fra 1. februar 2019. 

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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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/2079 

av 19. desember 2018 

om godkjenning av frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang som en innovativ teknologi for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Produsentene Audi AG, BMW AG, FCA Italy S.p.A., Ford Motor Company, Hyundai Motor Europe Technical Center 

GmbH, JLR Jaguar Land Rover LTD, Opel Automobile GmbH, PSA Peugeot Citroën, Groupe Renault, Robert Bosch 

GmbH, Toyota Motor Europe NV/SA, Volvo Cars Corporation og Volkswagen AG (heretter kalt «søkerne») innga 

21. mars 2018 en felles søknad om godkjenning av en frirullingsfunksjon med motoren på tomgang som en miljøin-

novasjon. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011(2). 

3) Søknaden gjelder en frirullingsfunksjon med motoren på tomgang som skal brukes i kjøretøyer i gruppe M1 med 

konvensjonelt framdriftssystem (ikke-hybrid forbrenningsmotor). Det grunnleggende prinsippet i denne innovative 

teknologien er frikopling av forbrenningsmotoren fra framdriftssystemet og hindring av retardasjon på grunn av 

motorbremsing. Funksjonen bør aktiveres automatisk i den vanligst forekommende kjøreinnstillingen, som er den 

innstillingen som velges automatisk når kjøretøyet startes. Frirullingsfunksjonen kan dermed brukes til å øke kjøretøyets 

rullelengde i situasjoner der det ikke er behov for framdrift eller der det er behov for en langsom reduksjon av 

hastigheten. Under frirulling blir kjøretøyets kinetiske og potensielle energi brukt direkte for å motvirke kjøremot-

standen, som igjen fører til redusert drivstofforbruk. For å redusere retardasjonen frikoples motoren fra framdrifts-

systemet ved å åpne en clutch. Dette gjøres automatisk av automatgirets styreenhet eller ved hjelp av en automatisk 

clutch dersom kjøretøyet har manuell girkasse. I frirullingsfasene går motoren på tomgang. 

4) Ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1132(3) og (EU) 2017/1402(4) godkjente Kommisjonen søknader fra 

henholdsvis Porsche AG om en frirullingsfunksjon beregnet på bruk utelukkende i kjøretøyer i gruppe M1 i Porsches  

S-segment (sportskupé) og fra BMW AG om en frirullingsfunksjon med motoren på tomgang beregnet på bruk 

utelukkende i BMW-kjøretøyer i gruppe M1 med konvensjonelt framdriftssystem og automatgir. Den nåværende 

søknaden gjelder en frirullingsfunksjon med motoren på tomgang som er beregnet på bruk i et hvilket som helst kjøretøy 

i gruppe M1 med konvensjonelt framdriftssystem og automatisk eller manuelt gir. 

5) Søkerne har framlagt en metode for å prøve hvor mye CO2-utslippet reduseres som følge av bruk av frirullings-

funksjonen med motoren på tomgang, som inkluderer en endret NEDC-prøvingssyklus som gjør det mulig for kjøretøyet 

å rulle fritt. For at den oppnådde CO2-utslippsreduksjonen skal kunne bestemmes, bør kjøretøyet som er utstyrt med 

frirullingsfunksjonen, sammenlignes med et basiskjøretøy der denne funksjonen ikke er installert, ikke er tilgjengelig i 

den vanligste kjøreinnstillingen eller er deaktivert under prøvingen. For å oppnå en pålitelig sammenligning bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 28.12.2018, s. 225, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2019 av  

8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1132 av 10. juli 2015 om godkjenning av frirullingsfunksjonen fra Porsche AG som 

en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

(EUT L 184 av 11.7.2015, s. 22). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1402 av 28. juli 2017 om godkjenning av BMW AGs frirullingsfunksjon med 

motoren på tomgang som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 199 av 29.7.2017, s. 14). 

2019/EØS/83/47 
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basiskjøretøyet prøves på standard NEDC under varmstartforhold, samtidig som det tas hensyn til de endrede forholdene 

som gjelder for kjøretøyet som er utstyrt med miljøinnovasjonen, ved at det anvendes en omregningsfaktor ved 

beregningen av CO2-utslippsreduksjonen. Det anses hensiktsmessig å beholde omregningsfaktoren på verdien 0,960, i 

tråd med omregningsfaktoren fastsatt i gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1132 og (EU) 2017/1402. 

6) Et nøkkelelement ved bestemmelsen av CO2-utslippsreduksjonen er i hvor stor andel av kjøretøyets tilbakelagte 

strekning frirullingsfunksjonen er aktivert, tatt i betraktning at den kan være deaktivert i andre kjøreinnstillinger enn den 

vanligste kjøreinnstillingen. For å ta hensyn til mangfoldet av kjøretøyer på markedet bør det fastsettes en utnyttel-

sesgrad som er representativ for i hvilken grad teknologien er aktivert i et bredt spekter av kjøretøyer under reelle 

driftsforhold. Det framgår av data framlagt av søkerne at aktiveringen av frirullingsteknologien med motoren på 

tomgang avhenger av visse hastighetsgrenser som kan variere mellom forskjellige kjøretøyer. På grunnlag av de 

framlagte dataene bør det antas at frirullingsfunksjonen er aktiv ved hastigheter over 15 km/t. 

7) Opplysningene i søknaden viser at kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og vilkårene nevnt i 

artikkel 2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt for en serie kjøretøyer i gruppe M1 med kon-

vensjonelt framdriftssystem og automatisk eller manuelt gir. Dessuten er søknaden underbygd med verifiserings-

rapporter utarbeidet av uavhengige og godkjente organer i samsvar med artikkel 7 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011. 

8) På grunnlag av opplysningene i den nåværende felles søknaden, og idet det tas hensyn til erfaringene fra vurderingen av 

søknaden om godkjenning av Porsche AGs frirullingsfunksjon innenfor rammen av gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/1132, vurderingen av søknaden om godkjenning av BMW AGs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang 

innenfor rammen av gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1402 og en intern undersøkelse av den relative frirullings-

strekningen, utnyttelsesgraden og CO2-utslippsreduksjonen for frirullingsteknologien(5), er det blitt tilfredsstillende 

dokumentert at frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang oppfyller kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 443/2009, og at den kan gi en reduksjon i CO2-utslipp på minst 1 g CO2/km, i samsvar med artikkel 9 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 725/2011, for kjøretøyer i gruppe M1 med konvensjonelt framdriftssystem. Det er derfor 

typegodkjenningsmyndigheten som skal verifisere at terskelen på 1 g CO2/km nevnt artikkel 9 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 er oppnådd, og sertifisere den faktiske CO2-utslippsreduksjonen for kjøretøyversjoner i 

gruppe M1 som er utstyrt med frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang. 

9) På bakgrunn av dette mener Kommisjonen at det ikke bør reises innvendinger mot godkjenning av denne innovative 

teknologien. 

10) For å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang, bør en 

produsent sammen med søknaden om sertifisering framlegge for typegodkjenningsmyndigheten en verifiseringsrapport 

fra et uavhengig og godkjent organ der det bekreftes at kjøretøyet utstyrt med teknologien oppfyller vilkårene fastsatt i 

denne beslutning. 

11) Dersom typegodkjenningsmyndigheten anser at frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang ikke oppfyller vilkårene 

for sertifisering, bør søknaden om sertifisering av utslippsreduksjonen avslås. 

12) Denne beslutning bør få anvendelse i forbindelse med prøvingsprosedyren nevnt i vedlegg XII til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 692/2008(6). Med virkning fra 1. januar 2021 skal innovative teknologier vurderes på grunnlag av prøvings-

prosedyren fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1151(7). Denne beslutning får anvendelse ved 

beregning av en produsents gjennomsnittlige spesifikke utslipp til og med kalenderåret 2020.  

  

(5) «Evaluation of the relative coasting distance, usage factors and CO2 savings for the coasting technology», en undersøkelse gjennomført av 

generaldirektoratet for klimaspørsmål i Europakommisjonen, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9673ca61-

9abc-11e8-a408-01aa75ed71a1/language-en 

Rapporten er basert på spesifikke prøvingsforhold under virkelig kjøring og kjøretøyer uten frirullingsfunksjonen installert. Resultatene er 

bare representative for frirullingsfunksjonens potensial under bestemte forhold og er bare å betrakte som støttedokumentasjon. 
(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

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

ninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning 

(EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 (EUT 

L 175 av 7.7.2017, s. 1). 
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13) Med henblikk på bestemmelse av den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i de relevante typegod-

kjenningsdokumentene i samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(8), bør 

den individuelle koden for den innovative teknologien angis. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang godkjennes som en innovativ teknologi i henhold til artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 443/2009, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den innovative teknologien er montert i kjøretøyer i gruppe M1 med konvensjonelt framdriftssystem og automatgir eller 

manuell girkasse med automatisk clutch. 

b) Frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang aktiveres automatisk i den kjøreinnstilingen som alltid velges når 

kjøretøyet startes, uansett hvilken kjøreinnstilling som var valgt da kjøretøyet tidligere ble stoppet («vanligste kjøre-

innstilling»). 

c) Frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang kan i den vanligste kjøreinnstillingen ikke deaktiveres av føreren eller ved 

ytre påvirkning. 

d) Frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang er aktiv minst ned til 15 km/t. 

e) For kjøretøyer som kan rulle fritt ved lavere hastigheter enn 15 km/t, skal frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang 

deaktiveres ved 15 km/t under prøvingen angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

Enhver produsent kan i samsvar med artikkel 11 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 søke en godkjennings-

myndighet om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang, med 

henvisning til denne beslutning. 

Søknaden om sertifisering skal ledsages av en verifiseringsrapport fra et uavhengig og godkjent organ der det bekreftes at 

kjøretøyet som er utstyrt med denne funksjonen, oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 1, og at terskelen for CO2-utslipps-

reduksjon på 1 g CO2/km som er angitt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, er oppfylt. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved bruk av frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang omhandlet i artikkel 1, skal 

bestemmes ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. Godkjenningsmyndigheten skal verifisere reduksjonen som oppnås, blant 

annet ved hjelp av verifiseringsrapporten nevnt i artikkel 2, og skal sertifisere reduksjonsnivået, forutsatt at terskelverdien angitt 

i artikkel 9 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er overholdt. 

Denne reduksjonen skal tas i betraktning ved beregning av en produsents gjennomsnittlige spesifikke utslipp til og med 

kalenderåret 2020. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

Miljøinnovasjonskode «25» skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen når det vises til denne beslutning i samsvar med 

artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 5 

Anvendelsesperiode 

Denne beslutning gjelder til 31. desember 2020. 

  

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

METODE FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPPSREDUKSJONEN SOM OPPNÅS VED BRUK AV FRIRULLINGSFUNKSJONEN 

MED MOTOREN PÅ TOMGANG 

1. INNLEDNING 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av frirullingsfunksjon med motoren på tomgang, er det 

nødvendig å fastsette følgende: 

1) Prøvingskjøretøyene. 

2) Prosedyren for å forkondisjonere kjøretøyet. 

3) Prosedyren for å bestemme dynamometerets kjøremotstand. 

4) Prosedyren for å fastsette de endrede prøvingsforholdene. 

5) Prosedyren for å bestemme det miljøinnovative kjøretøyets CO2-utslipp under endrede prøvingsforhold. 

6) Prosedyren for å bestemme basiskjøretøyets CO2-utslipp under type 1-forhold med varmstart. 

7) Beregningen av CO2-utslippsreduksjonen. 

8) Beregningen av usikkerheten i CO2-utslippsreduksjonen. 

2. SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

Latinske symboler 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

CO2 — Karbondioksid 

c — Omregningsfaktor 

BMC — Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 

EMC — Aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra kjøretøyet med den miljøinnovative teknologien under 

endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 

BTAhot
 — Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under typegodkjenningsforhold (NEDC) 

med varmstart [g CO2/km] 

BTA — Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under prøvingsforhold for typegodkjenning 

(NEDC) [g CO2/km] 

ETA — Aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra kjøretøyet med den miljøinnovative teknologien under 

prøvingsforhold for typegodkjenning (NEDC) [g CO2/km] 

RCDRW — Relativ frirullingsstrekning under reelle forhold [%] 

RCDmNEDC — Relativ frirullingsstrekning under endrede prøvingsforhold [%] 

UF — Utnyttelsesgrad for frirullingsteknologien 

sCCO2
 — Statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

sBTAhot
 — Standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av basiskjøretøyets CO2-utslipp under typegod-

kjenningsforhold (NEDC) med varmstart [g CO2/km] 

sEMC
 — Standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av det miljøinnovative kjøretøyets CO2-utslipp 

under endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 

sUF — Standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av utnyttelsesgraden 

Indeksbetegnelser 

RW — Reelle forhold 

TA — Typegodkjenningsforhold (NEDC) 

B — Basisverdi 
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3. PRØVINGSKJØRETØYER 

Prøvingskjøretøyene skal oppfylle følgende spesifikasjoner: 

a) Basiskjøretøy: et kjøretøy der den innovative teknologien er deaktivert eller ikke er installert. For dette kjøretøyet skal det 

verifiseres at frirullingsfunksjonen ikke er aktivert under NEDC-prøvingen (dvs. prøvingen for å oppnå BMC(= BTAhot
)). 

b) Miljøinnovativt kjøretøy: et kjøretøy som har den innovative teknologien installert og aktivert i standardinnstilling eller i 

den vanligste kjøreinnstillingen. Den vanligste kjøreinnstilingen er den kjøreinnstillingen som alltid velges når kjøretøyet 

startes, uansett hvilken kjøreinnstilling som var valgt da kjøretøyet tidligere ble stoppet. Frirullingsfunksjonen med motoren 

på tomgang kan ikke deaktiveres av føreren i den vanligste kjøreinnstillingen. 

4. FORKONDISJONERING AV KJØRETØYENE 

For å oppnå forholdene for varmprøving av framdriftssystemet skal det utføres en eller flere fullstendige forkondisjonerende 

NEDC- eller mNEDC-kjøresykluser. 

5. BESTEMMELSE AV KJØREMOTSTAND 

Bestemmelse av dynamometerets kjøremotstand skal foretas på et rulledynamometer som følger: 

— Kjøretøyet forkondisjoneres i samsvar med nr. 4. 

— Dynamometerets kjøremotstand bestemmes etter framgangsmåten i UN-ECE-reglement nr. 83 vedlegg 4a tillegg 7. 

6. FASTSETTELSE AV ENDREDE PRØVINGSFORHOLD 

6.1. Fastsettelse av retardasjonskurven ved frirulling 

Fastsettelsen av retardasjonskurven ved frirulling skal foretas på et rulledynamometer og ved hjelp av følgende to obligatoriske 

trinn: 

— Oppvarming av kjøretøyet til driftstemperatur ved hjelp av forkondisjoneringsprosedyren. 

— Gjennomføring av en retardasjon ved frirulling fra 125 km/t til stillstand eller til laveste mulige frirullingshastighet. 

6.2. Generering av den endrede NEDC-hastighetsprofilen (mNEDC) 

Hastighetsprofilen for mNEDC genereres etter følgende regler: 

— Prøvingssekvensen består av en bykjøringssyklus bestående av fire elementære bykjøringssykluser og en landeveis-

kjøringssyklus. 

— Alle akselerasjonsramper er identiske med NEDC-profilen. 

— Alle konstante hastighetsnivåer er identiske med NEDC-profilen. 

— Retardasjonsverdiene når frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang er deaktivert, er lik verdiene i NEDC-profilen. 

— Toleransene for hastighet og tid skal være i samsvar med nr. 1.4 i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 101. 

— Avviket fra NEDC-profilen skal minimeres, og den samlede kjørestrekningen skal være innenfor toleransene spesifisert i 

NEDC. 

— Kjørestrekningen på slutten av hver retardasjonsfase i mNEDC-profilen skal være lik kjørestrekningen på slutten av hver 

retardasjonsfase i NEDC-profilen. 

— I alle faser med akselerasjon, konstant hastighet og retardasjon skal standardtoleransene i NEDC anvendes. 

— I frirullingsfasene er forbrenningsmotoren frikoplet, og ingen aktiv korrigering av kjøretøyets hastighetskurve er tillatt. 

— Nedre hastighetsgrense for frirulling vmin: Frirullingsfunksjonen må deaktiveres ved den nedre hastighetsgrensen på  

15 km/t ved å trykke ned bremsepedalen. 

— Minste stopptid: Minstetiden etter hver retardasjon i frirullingsmodus til stillstand eller til en fase med konstant hastighet er 

2 sekunder (tmin
stop

 i figur 1).  
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— Minste varighet av faser med konstant hastighet: Minste varighet av faser med konstant hastighet etter akselerasjon eller 

etter retardasjon i frirullingsmodus er 2 sekunder (tmin
const i figur 1). 

— Under retardasjonsfasene kan frirullingsfunksjonen aktiveres dersom hastigheten er lavere enn vmaks, der vmaks er maksi-

mumshastigheten i prøvingssyklusen. 

— Frirullingsfunksjonen kan deaktiveres ved hastigheter over vmin. 

Figur 1 

Illustrasjon av parametrene som brukes til å generere mNEDC 

 

Generering av girskifteprofil for kjøretøyer med manuell girkasse 

For kjøretøyer med manuell girkasse skal girskiftetabellen tilpasses på grunnlag av følgende forutsetninger: 

1. Girskiftevalget under kjøretøyets akselerasjon forblir som definert for NEDC. 

2. Tidspunktene for nedgiring i den endrede NEDC-syklusen skiller seg fra dem i NEDC for å unngå nedgiring under 

frirullingsfasene (f.eks. slike som forventes før retardasjonsfaser). 

De forhåndsdefinerte girskiftepunktene for ECE-delen av NEDC-syklusen blir endret som beskrevet i følgende tabell: 

 

1 PM = girkasse i fri, clutch tilkoplet. K1, K2 = første- eller andregir innkoplet, clutch frakoplet.  

Operasjon 

Tomgang 

Retardasjon, clutch frakoplet 

Tomgang 

Akselerasjon 

Akselerasjon 

Akselerasjon 

Tomgang 

Retardasjon 

Retardasjon 

Retardasjon, clutch frakoplet 

Akselerasjon 

Akselerasjon 

Retardasjon 

Retardasjon 

Retardasjon 

Retardasjon 

Retardasjon, clutch frakoplet 

Tomgang 

Girskifte 

Girskifte 

Girskifte 

Stabilisert hastighet 

stop 

const 

min 

min 

min 

const 

min 

Tid 

Stabilisert hastighet 

Stabilisert hastighet 

H
a
s
ti
g

h
e
t 

Akselerasjon 

Stabilisert hastighet 

Retardasjon 

Girskifte 

Fase Akselerasjon (m/s2) Hastighet (km/t) operasjon (s) fase (s) 

Varighet av hver  

Samlet tid (s) Gir som skal brukes i tilfelle manuell girkasse 

Rulling i frigir 

Rulling i frigir 

Rulling i frigir 
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7. BESTEMMELSE AV DET MILJØINNOVATIVE KJØRETØYETS CO2-UTSLIPP UNDER ENDREDE PRØVINGSFORHOLD (EMC) 

Det miljøinnovative kjøretøyets CO2-utslipp skal måles i henhold til vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 101 (metode for 

måling av karbondioksidutslipp og drivstofforbruk hos kjøretøyer som drives bare av en forbrenningsmotor). Følgende skal 

endres: 

— Forkondisjoneringen av kjøretøyet. 

— Hastighetsprofilen. 

— Antall prøvinger. 

Forkondisjonering av kjøretøyet 

Forkondisjoneringsfasen skal gjennomføres i samsvar med avsnitt 4 i dette vedlegg. 

Hastighetsprofil 

Hastighetsprofilen skal genereres i samsvar med avsnitt 6 i dette vedlegg. 

Antall prøvinger 

Hele prøvingsprosedyren skal gjentas i prøvingsbenk minst tre ganger. Det aritmetiske gjennomsnittet av det miljøinnovative 

kjøretøyets CO2-utslipp (EMC) og det tilhørende standardavviket for det aritmetiske gjennomsnittet (sEMC
) skal beregnes. 

8. BESTEMMELSE AV BASISKJØRETØYETS CO2-UTSLIPP UNDER ENDREDE TYPEGODSKJENNINGSFORHOLD MED 

VARMSTART (BTAhot
) 

Basiskjøretøyets CO2-utslipp skal måles i henhold til vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 101 (metode for måling av 

karbondioksidutslipp og drivstofforbruk hos kjøretøyer som drives bare av en forbrenningsmotor). Følgende skal endres: 

— Forkondisjoneringen av kjøretøyet. 

— Antall prøvinger. 

Forkondisjonering av kjøretøyet 

Forkondisjoneringsfasen skal gjennomføres i samsvar med avsnitt 4 i dette vedlegg.  

Akselerasjon 

Akselerasjon 

Retardasjon 

Retardasjon2 

Dersom dv5<=50 

Retardasjon2 

Dersom 50<dv5<80 

Retardasjon, clutch frakoplet 

Stabilisert hastighet 

Tomgang 

Girskifte 

Operasjon Fase Akselerasjon (m/s2) Hastighet 
(km/t) 

Varighet av hver  

operasjon (s) fase (s) Samlet tid (s) Gir som skal brukes i tilfelle manuell girkasse 

Rulling i frigir',-0.69 

Tomgang 

Girskifte 

Rulling i frigir 

Rulling i frigir 

Akselerasjon 

Retardasjon2 

Retardasjon, clutch frakoplet 

Tomgang 

18-slutt 

Retardasjon 

Girskifte 

Akselerasjon 

Akselerasjon 

Stabilisert hastighet 

Stabilisert hastighet 

Akselerasjon 

Stabilisert hastighet2 

Akselerasjon2 

Stabilisert hastighet2 

Retardasjon2 

Tomgang 

Retardasjon, clutch frakoplet 

Dersom dv5>=80 

Oppnådd hastighet etter 4 sekunder med en akselerasjon på 0,69 m/s2 er 60,064 km/t. Denne hastigheten brukes også som girskifteindikator for endret NEDC-syklus. 

dv4 >= 60,064 km/t. 
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Antall prøvinger 

Hele prøvingsprosedyren under typegodkjenningsforhold (NEDC) med varmstart skal gjentas i prøvingsbenk minst tre 

ganger. Det aritmetiske gjennomsnittet av CO2-utslippet fra referansekjøretøyet (BTAhot
) og det tilhørende standardavviket for 

det aritmetiske gjennomsnittet (sBTAhot
) skal beregnes. 

9. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

CO2-utslippsreduksjonen beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Formel 1: 

CCO2
= (BMC − EMC) ∙ UFMC − (BTA − ETA) ∙ UFTA 

der 

CCO2
: CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

BMC: Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 

EMC: Aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra kjøretøyet med den miljøinnovative teknologien under endrede 

prøvingsforhold [g CO2/km] 

BTA: Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under prøvingsforhold for typegodkjenning (NEDC) 

[g CO2/km] 

ETA: Aritmetisk gjennomsnitt av CO2-utslippene fra kjøretøyet med den miljøinnovative teknologien under prøvings-

forhold for typegodkjenning (NEDC) [g CO2/km] 

UFMC: Utnyttelsesgrad for frirullingsteknologien under endrede forhold, som er 0,52 for kjøretøyer utstyrt med konven-

sjonelt framdriftssystem og automatgir og 0,48 for kjøretøyer utstyrt med konvensjonelt framdriftssystem og manuelt 

gir med automatisk clutch 

UFTA: Utnyttelsesgrad for frirullingsteknologien under typegodkjenningsforhold (NEDC) 

Ettersom den innovative teknologien ikke er aktiv under typegodkjenningsforhold (NEDC), kan den generelle ligningen for 

beregning av CO2-utslippsreduksjonen forenkles som følger: 

Formel 2: 

CCO2
= (BMC − EMC) ∙ UFMC 

«UFMC» i formel 2 uttrykkes heretter som bare «UF», ettersom dette som følge av den tidligere forenklingen er den eneste 

utnyttelsesgraden. 

Til bestemmelse av BMC bør de samme endrede prøvingsforholdene benyttes for et kjøretøy som ikke er utstyrt med frirullings-

funksjonen. 

Antakelsen er at basiskjøretøyet kan gjennomføre en retardasjonskurve (linje 2' i figur 2) uten at motoren frikoples fra hjulene, 

selv om effektiviteten er lavere enn med et kjøretøy med frirullingsfunksjon (dvs. der motoren kan frikoples fra hjulene). Denne 

retardasjonen anses som basiskjøretøyets hypotetiske frirullingsatferd. 

Figur 2 

Retardasjonskurve for basiskjøretøy 

  

Typegodkjenningsforhold 

Endrede forhold (basiskjøretøy) 

Tid 

H
a
s

ti
g

h
e

t 
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Et vanlig kjennetegn ved et basiskjøretøy er at det i retardasjonsfasene under typegodkjenningsforhold (NEDC) (3) og endrede 

prøvingsforhold (2′ + 3′) ikke brukes noe drivstoff (avstengning). 

Fastsettelse av frirullingskurven (1′ + 2′ + 3′) for basiskjøretøyet er en kompleks prosess, ettersom forskjellige parametrer er 

involvert (f.eks. girvalgområde, strømbehov, transmisjonstemperatur). Ettersom det derfor ville være vanskelig for føreren å 

følge denne hastighetskurven uten å overskride hastighets- og tidstoleransene, er det blitt foreslått å bruke en omregningsfaktor 

(c-faktoren) for å beregne basiskjøretøyets CO2-utslipp under endrede forhold (BMC) på grunnlag av dets CO2-utslipp under 

typegodkjenningsforhold (NEDC) med varmstart (BTAhot
). 

Forholdet mellom BTAhot
 og BMC fastsettes ved hjelp av c-faktoren, som vist i formel 3 nedenfor. 

Formel 3: 

c =
BMC

BTAhot

 

Som følge av dette blir formel 2 

Formel 4: 

CCO2
= (c ∙ BTAhot

− EMC) ∙ UF 

der 

c: Omregningsfaktoren, som er 0,960 

BTAhot
: Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under typegodkjenningsforhold (NEDC) med varmstart 

[g CO2/km] 

EMC: Aritmetisk gjennomsnitt av det miljøinnovative kjøretøyets CO2-utslipp under endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 

UF: Utnyttelsesgrad for frirullingsteknologien under endrede forhold, som er 0,52 for kjøretøyer utstyrt med konven-

sjonelt framdriftssystem og automatgir og 0,48 for kjøretøyer utstyrt med konvensjonelt framdriftssystem og manuelt 

gir med automatisk clutch 

Bestemmelse av utnyttelsesgrad 

Utnyttelsesgraden er bestemt ved hjelp av formel 5. 

Formel 5: 

UF =
RCDRW

RCDmNEDC
 

der 

RCDRW: Relativ frirullingsstrekning under reelle forhold [%] 

RCDmNEDC: Relativ frirullingsstrekning under endrede NEDC-prøvingsforhold [%] 

Den relative frirullingsstrekningen (RCD) under reelle forhold defineres som tilbakelagt strekning med frirullingsfunksjonen 

aktivert, dividert med samlet kjørestrekning per tur. 

10. BEREGNING AV USIKKERHET 

Usikkerheten i den samlede CO2-utslippsreduksjonen skal ikke overstige 0,5 g CO2/km (formel 6). 

Formel 6: 

sCCO2
≤ 0,5 g CO2/km 

sCCO2
: Statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 
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Den statistiske marginen beregnes med følgende formel: 

Formel 7: 

sCCO2
= √(C ∙ UF ∙  SBTAHot

)
2

+ (−UF ∙  SEMC
)

2
+  [(C ∙ BTAHot  − EMC) ∙ SUF ] 2 

der 

sCCO2
: Statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

c: Omregningsfaktoren, som er 0,960 

BTAhot
: Aritmetisk gjennomsnitt av basiskjøretøyets CO2-utslipp under typegodkjenningsforhold (NEDC) med varmstart 

[g CO2/km] 

sBTAhot
: Standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av basiskjøretøyets CO2-utslipp under endrede prøvingsforhold 

[g CO2 /km] 

EMC: Aritmetisk gjennomsnitt av det miljøinnovative kjøretøyets CO2-utslipp under endrede prøvingsforhold [g CO2/km] 

sEMC
: Standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av det miljøinnovative kjøretøyets CO2-utslipp under endrede 

prøvingsforhold [g CO2/km] 

UF: Utnyttelsesgrad for frirullingsteknologien, som er 0,52 for kjøretøyer utstyrt med konvensjonelt framdriftssystem 

og automatgir og 0,48 for kjøretøyer utstyrt med konvensjonelt framdriftssystem og manuelt gir med automatisk 

clutch 

sUF: Standardavvik for det aritmetiske gjennomsnittet av utnyttelsesgraden, som er 0,027 

11. AVRUNDING 

Den beregnede CO2-utslippsreduksjonen (CCO2
) og den statistiske marginen for den beregnede CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2

) 

skal avrundes oppover og uttrykkes med høyst to desimaler. 

Hver verdi som brukes i beregningen av CO2-utslippsreduksjonen (dvs. BTAhot
 og EMC), kan brukes uten avrunding eller skal 

avrundes oppover og uttrykkes med det minste antallet desimaler som gjør at den maksimale samlede virkningen (dvs. den 

kombinerte virkningen av alle avrundede verdier) på utslippsreduksjonen blir lavere enn 0,25 g CO2/km. 

12. PÅVISNING AV AT MINSTETERSKELEN OVERSKRIDES PÅ EN STATISTISK SIGNIFIKANT MÅTE 

Følgende formel skal brukes for å påvise at terskelverdien på 1 g CO2/km overskrides på en statistisk signifikant måte: 

MT = 1 g CO2/km ≤ CCO2
− sCCO2

 

der 

MT: Minsteterskel [g CO2/km] 

CCO2
: CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

sCCO2
: Statistisk margin for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

Dersom den samlede CO2-utslippsreduksjonen beregnet med formel 4 ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i nevnte forordning anvendelse. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1906 

av 30. november 2018 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for å oppdatere den europeiske listen over 

skipsgjenvinningsanlegg opprettet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om gjenvinning av skip 

og om endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF(1), særlig artikkel 16, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 6 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal rederiene sikre at skip som skal gjenvinnes, bare 

gjenvinnes på skipsgjenvinningsanlegg som står oppført på den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg som er 

offentliggjort i henhold til artikkel 16 i samme forordning. 

2) Den europeiske listen er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323(2), sist endret ved Kommi-

sjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1478(3). 

3) Danmark har underrettet Kommisjonen om at et skipsgjenvinningsanlegg(4) på dets territorium er blitt godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Danmark har framlagt for 

Kommisjonen alle opplysninger som kreves for at anlegget skal kunne oppføres på den europeiske listen. Den 

europeiske listen bør derfor oppdateres med dette anlegget. 

4) Italia har underrettet Kommisjonen om at et skipsgjenvinningsanlegg(5) på dets territorium er blitt godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Italia har framlagt for Kommi-

sjonen alle opplysninger som kreves for at anlegget skal kunne oppføres på den europeiske listen. Den europeiske listen 

bør derfor oppdateres med dette anlegget. 

5) Finland har underrettet Kommisjonen om at et skipsgjenvinningsanlegg(6) på dets territorium er blitt godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013. Finland har framlagt for Kommi-

sjonen alle opplysninger som kreves for at anlegget skal kunne oppføres på den europeiske listen. Den europeiske listen 

bør derfor oppdateres med dette anlegget. 

6) Kommisjonen har mottatt søknader i samsvar med artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om at to skipsgjen-

vinningsanlegg(7) i Tyrkia oppføres på den europeiske listen. Etter å ha vurdert de opplysningene og utfyllende bevisene 

som er framlagt eller innhentet i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1257/2013, anser Kommisjonen at 

anleggene oppfyller kravene i artikkel 13 i samme forordning for å kunne gjenvinne skip og bli oppført på den 

europeiske listen. Den europeiske listen bør derfor oppdateres med disse anleggene. 

7) Kommisjonen har mottatt søknad i samsvar med artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om at et skipsgjen-

vinningsanlegg(8) i De forente stater oppføres på den europeiske listen. Etter å ha vurdert de opplysningene og 

utfyllende bevisene som er framlagt eller innhentet i samsvar med artikkel 15 i nevnte forordning, anser Kommisjonen 

at anlegget oppfyller kravene i artikkel 13 i samme forordning for å kunne gjenvinne skip og bli oppført på den 

europeiske listen. Den europeiske listen bør derfor oppdateres med dette anlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 6.12.2018, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2019 av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 av 19. desember 2016 om opprettelse av den europeiske listen over skipsgjen-

vinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip (EUT L 345 av 20.12.2016, 

s. 119). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1478 av 3. oktober 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 

for å ajourføre den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg opprettet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1257/2013 (EUT L 249 av 7.5.2018, s. 6). 

(4) Modern American Recycling Services Europe 

(5) San Giorgio del Porto S.p.A. 

(6) Turun Korjaustelakka Oy 

(7) Leyal Gemi Söküm Sanayi ve Tícaret Ltd og Leyal Demtaș Gemi Söküm Sanayi ve Ticaret A.Ș. 

(8) International Shipbreaking Limited, L.L.C. 

2019/EØS/83/48 



Nr. 83/322 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.10.2019 

 

 

8) Det er dessuten nødvendig å rette noen feil og uoverensstemmelser i den europeiske listen. 

9) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 25 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 30. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

EUROPEISK LISTE OVER SKIPSGJENVINNINGSANLEGG NEVNT I ARTIKKEL 16 I FORORDNING (EU) NR. 1257/2013 

DEL A 

Skipsgjenvinningsanlegg som ligger i en medlemsstat 

Anleggets navn Gjenvinningsmetode 
Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år 

på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

BELGIA 

NV Galloo Recycling Ghent 

Scheepszatestraat 9 

9000 Gent 

BELGIA 

Tlf.: +32 92512521 

E-post: peter.wyntin@galloo.com 

Ved kai (ankerplass), 

skråplan 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 265 meter 

Bredde: 36 meter 

Dypgående: 12,5 meter 

 Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 30 dager 

34 000(4) 31. mars 2020 

DANMARK 

Fornæs ApS 

Rolshøjvej 12–16 

8500 Grenå 

DANMARK 

www.fornaes.dk 

Demontering ved kai 

og påfølgende 

opphogging på 

ugjennomtrengelig 

gulv med effektivt 

dreneringssystem 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 150 meter 

Bredde: 25 meter 

Dypgående: 6 meter 

BT: 10 000 

Norddjurs kommune har rett 

til å henvise farlig avfall til 

miljøgodkjente mottaksan-

legg. 

Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 14 dager 

30 000(5) 30. juni 2021 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 
Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år 

på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

Modern American Recycling Services 

Europe (M.A.R.S) 

Sandholm 60 

9900 Frederikshavn 

DANMARK 

Nettsted: 

http://www.modernamericanrecycling-

services.com/ 

E-post: Kristi@marsrecyclers.com 

Oppskjæring og 

skjærebrenning etter 

at demonterings-

emnet er plassert på 

et slippanlegg 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 290 meter 

Bredde: 90 meter 

Dypgående: 14 meter 

Vilkårene for skipsgjen-

vinningsanleggets drift er 

definert i miljøtillatelsen av  

9. mars 2018 utstedt av 

Frederikshavn kommune. 

Frederikshavn kommune har 

rett til å henvise farlig avfall 

til miljøgodkjente mottaks-

anlegg, som fastsatt i skips-

gjenvinningsanleggets 

miljøtillatelse. 

Anlegget skal ikke lagre 

farlig avfall i mer enn ett år. 

Stilltiende godkjenning 

fra Frederikshavn 

kommune med en 

undersøkelsesperiode 

på to uker 

0(6) 23. august 2023 

Smedegaarden A/S 

Vikingkaj 5 

6700 Esbjerg 

DANMARK 

www.smedegaarden.net 

Demontering ved kai 

og påfølgende 

opphogging på 

ugjennomtrengelig 

gulv med effektivt 

dreneringssystem 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 170 meter 

Bredde: 40 meter 

Dypgående: 7,5 meter 

 Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 14 dager 

20 000(7) 15. september 

2021 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 
Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år 

på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

ESTLAND 

OÜ BLRT Refonda Baltic Flytende ved kai og i 

flytedokk 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 197 meter 

Bredde: 32 meter 

Dypgående: 9,6 meter 

BT: 28 000 

Avfallstillatelse nr. L.JÄ/ 

327249. Tillatelse til håndte-

ring av farlig avfall nr. 0222. 

Reglene for Vene-Balti havn, 

håndbok for skipsgjenvinning 

MSR-Refonda. Miljøstyrings-

ordning, avfallshåndtering EP 

4.4.6-1-13. 

Anlegget kan bare gjenvinne 

de farlige materialene som 

det har tillatelse til å 

gjenvinne. 

Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 30 dager 

21 852(8) 15. februar 2021 

SPANIA 

DDR VESSELS XXI, S.L. 

Havnen «El Musel» 

Gijon 

SPANIA 

Tlf.: +34 630144416 

E-post: abarredo@ddr-vessels.com 

Demonteringsrampe Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013, unntatt atom-

drevne skip. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 169,9 meter 

(Skip over den størrelsen som 

kan garantere null eller negativ 

krengning på rampen, kan 

aksepteres avhengig av resultatet 

av en detaljert forundersøkelse.) 

Begrensningene er angitt i 

den integrerte miljøgod-

kjenningen. 

Uttrykkelig 

godkjenning fra 

havnekontoret i havnen 

der anlegget ligger 

0(9) 28. juli 2020 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 
Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år 

på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

FRANKRIKE 

Démonaval Recycling 

ZI du Malaquis 

Rue François Arago 

76580 LE TRAIT 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 769791280 

E-post: patrick@demonaval-recycling.fr 

Ved kai, tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner 

(tørrdokk): 

Lengde: 140 meter 

Bredde: 25 meter 

Dybde: 5 meter 

Miljømessige begrensninger 

er fastsatt i prefekturtillatel-

sen. 

Uttrykkelig 

godkjenning – 

vedkommende 

myndighet for 

beslutning om 

godkjenning er 

miljøministeren. 

0(10) 11. desember 2022 

Gardet & De Bezenac Recycling /Groupe 

Baudelet Environnement – GIE MUG 

616, Boulevard Jules Durand 

76600 Le Havre 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 2359516 34 

E-post: infos@gardet-bezenac.com 

Flytende og på slipp Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 150 meter 

Bredde: 18 meter 

LDT: 7 000 

Miljømessige begrensninger 

er fastsatt i prefekturtillatel-

sen. 

Uttrykkelig 

godkjenning – 

vedkommende 

myndighet for 

beslutning om 

godkjenning er 

miljøministeren. 

16 000(11) 30. desember 2021 

Grand Port Maritime de Bordeaux 

152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 

Bordeaux Cedex 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 556905800 

E-post: maintenance@bordeaux-port.fr 

Ved kai, tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner 

(tørrdokk): 

Lengde: 240 meter 

Bredde: 37 meter 

Dybde: 17 meter 

Miljømessige begrensninger 

er fastsatt i prefekturtillatel-

sen. 

Uttrykkelig 

godkjenning – 

vedkommende 

myndighet for 

beslutning om 

godkjenning er 

miljøministeren. 

18 000(12) 21. oktober 2021 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 
Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år 

på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

Les Recycleurs bretons 

Zone Industrielle de Kerbriant 29 610 

Plouigneau 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 298011106 

E-post: navaleo@navaleo.fr 

Ved kai, tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner 

(tørrdokk): 

Lengde: 225 meter 

Bredde: 34 meter 

Dybde: 27 meter 

Miljømessige begrensninger 

er fastsatt i prefekturtillatel-

sen. 

Uttrykkelig 

godkjenning – 

vedkommende 

myndighet for 

beslutning om 

godkjenning er 

miljøministeren. 

5 500(13) 24. mai 2021 

ITALIA 

San Giorgio del Porto S.p.A. 

Calata Boccardo 8 

16128 Genova 

ITALIA 

Telefon:+39 010251561 

E-postadresse: segreteria@sgdp.it, 

sangiorgiodelporto@legalmail.it 

www.sgdp.it 

Ved kai, tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 350 meter 

Bredde: 75 meter 

Dypgående: 16 meter 

BT: 130 000 

Begrensningene og restrik-

sjonene er angitt i den 

integrerte miljøgodkjennin-

gen. 

Anlegget har en skipsgjen-

vinningsplan som oppfyller 

kravene i forordning (EU)  

nr. 1257/2013. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

38 564(14) 6. juni 2023 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 
Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år 

på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

LATVIA 

A/S «Tosmares kuģubūvētava» 

Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepaja, LV-

3402 

LATVIA 

Tlf.: +371 63401919 

E-post: shipyard@tosmare.lv 

Demontering av skip 

(ankerplass og 

tørrdokk) 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 165 m 

Bredde: 22 m 

Dybde: 7 meter 

DVT:14 000 

BT: 200–12 000 

Vekt: 

100–5 000 tonn 

LDT: 100–5 000 

Se nasjonal tillatelse  

nr. LI10IB0024. 

Uttrykkelig 

godkjenning – skriftlig 

underretning innen  

30 virkedager. 

0(15) 11. juni 2020 

LITAUEN 

UAB APK 

Minijos 180 (kai 133A) 

LT 93269, Klaipėda, 

LITAUEN 

Tlf.: +370 46365776 

Faks: +370 46365776 

E-post: uab.apk@gmail.com 

Ved kai (ankerplass) Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 130 meter 

Bredde: 35 meter 

Dybde: 10 meter 

BT: 3 500 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-

KL.1-15/2015 

Uttrykkelig god-

kjenning – skriftlig 

underretning innen  

30 virkedager. 

1 500(16) 17. mars 2020 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 
Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år 

på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

UAB Armar 

Minijos 180 (kai 127A, 131A) 

LT 93269, Klaipėda, 

LITAUEN 

Tlf.: +370 68532607 

E-post: armar.uab@gmail.com, 

albatrosas33@gmail.com 

Ved kai (ankerplass) Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner 

(kai 127A): 

Lengde: 80 meter 

Bredde: 16 meter 

Dybde: 6 meter 

BT: 1 500 

Maksimale skipsdimensjoner 

(kai 131A): 

Lengde: 80 meter 

Bredde: 16 meter 

Dybde: 5 meter 

BT: 1 500 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-

KL.1-16/2015 (kai 127A) 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-

KL.1-51/2017 (kai 131A) 

Uttrykkelig god-

kjenning – skriftlig 

underretning innen  

30 virkedager. 

3 910(17) 17. mars 2020 

(kai 127A) 

19. april 2022 

(kai 131A) 

UAB Vakaru refonda 

Minijos 180 (kai 129, 130, 131A, 131, 

132, 133A), LT 93269, Klaipėda, 

LITAUEN 

Tlf.: +370 46483940/483891 

Faks: +370 46483891 

E-post: refonda@wsy.lt 

Ved kai (ankerplass) Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 230 meter 

Bredde: 55 meter 

Dybde: 14 meter 

BT: 70 000 

Se nasjonal tillatelse nr. 

(11.2)-30-161/2011/TL-

KL.1-18/2015 

Uttrykkelig 

godkjenning – skriftlig 

underretning innen  

30 virkedager. 

20 140(18) 21. mai 2020 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 
Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år 

på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

NEDERLAND 

Keppel-Verolme 

Prof. Gerbrandyweg 25 

3197 KK Rotterdam-Botlek 

NEDERLAND 

Tlf.: +31 181234353 

E-post: mzoethout@keppelverolme.nl 

Skipsopphogging Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 405 meter 

Bredde: 90 meter 

Dybde: 11,6 meter 

Anlegget har driftstillatelse. 

Tillatelsen angir begrens-

ninger og vilkår for miljø-

messig forsvarlig drift. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

52 000(19) 21. juli 2021 

Scheepssloperij Nederland B.V. 

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel 

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel 

NEDERLAND 

Tlf.: +31 786736055 

E-post: info@sloperij-nederland.nl 

Skipsopphogging Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 200 meter 

Bredde: 33 meter 

Dybde: 6 meter 

Høyde: 45 meter (Botlekbrug) 

Gjenvinningen starter i vannet 

for å gjøre skroget lettere. 

Vinsjen som drar skip opp på 

rampen, kan trekke 2 000 tonn. 

Anlegget har driftstillatelse. 

Tillatelsen angir begrens-

ninger og vilkår for miljø-

messig forsvarlig drift. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

9 300(20) 27. september 

2021 

PORTUGAL 

Navalria - Docas, Construções e 

Reparações Navais 

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 

39, 3811-901 Aveiro 

PORTUGAL 

Tlf.: +351 234378970, +351 232767700 

E-post: info@navalria.pt 

Demontering i 

tørrdokk, 

dekontaminering og 

demontering på 

horisontalt plan og 

skråplan, avhengig av 

skipets størrelse 

Nominell kapasitet på det 

horisontale planet: 700 tonn 

Nominell kapasitet på skrå-

planet: 900 tonn 

Vilkårene som gjelder for 

virksomheten, er fastsatt i 

spesifikasjonene som er 

vedlagt som bilag til avsnitt 

AL nr. 5/2015/CCDRC av  

26. januar 2016. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

1 900(21) 26. januar 2020 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 
Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år 

på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

FINLAND 

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair 

Yard Ltd) 

Navirentie 9 

21110 Naantali 

FINLAND 

Tlf.: +358 405106952 

E-post: try@turkurepairyard.com 

Ved kai, tørrdokk Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 250 meter 

Bredde: 40 meter 

Dypgående: 7,9 meter 

Begrensningene er angitt i 

den nasjonale miljøgod-

kjenningen. 

Stilltiende god-

kjenning, med en 

vurderingsperiode på 

høyst 30 dager 

20 000(22) 1. oktober 2023 

DET FORENTE KONGERIKE 

Able UK Limited 

Teesside Environmental Reclamation and 

Recycling Centre 

Graythorp Dock 

Tees Road 

Hartlepool 

Cleveland 

TS25 2DB 

DET FORENTE KONGERIKE 

Tlf.: +44 1642806080 

E-post: info@ableuk.com 

Demontering av skip 

og tilhørende 

behandling godkjent i 

tørrdokk og ved 

ankerplass 

Alle skip innenfor dimensjonene 

som er godkjent i tillatelsen. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 337,5 meter 

Bredde: 120 meter 

Dypgående: 6,65 meter 

Anlegget har en skipsgjen-

vinningsplan for anlegget 

som oppfyller kravene i for-

ordning (EU) nr. 1257/2013. 

Anlegget er godkjent i form 

av en tillatelse (ref. EPR/ 

VP3296ZM) som begrenser 

driften og stiller vilkår til den 

driftsansvarlige for anlegget. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

66 340(23) 6. oktober 2020 



   

 

 

N
r. 8

3
/3

3
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
0

.1
0

.2
0
1

9
 

 

Anleggets navn Gjenvinningsmetode 
Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år 

på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

Dales Marine Services Ltd 

Imperial Dry Dock 

Leith 

Edinburgh 

EH6 7DR 

DET FORENTE KONGERIKE 

Kontaktopplysninger: 

Tlf.: +44 1314543380 

E-post: leithadmin@dalesmarine.co.uk, 

b.robertson@dalesmarine.co.uk 

Demontering av skip 

og tilhørende 

behandling godkjent i 

tørrdokk og ved 

ankerplass 

Alle skip opp til høyst 7 000 tonn 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 165 meter 

Bredde: 21 meter 

Dypgående: 7,7 meter 

Anlegget har en skipsgjen-

vinningsplan for anlegget 

som oppfyller kravene i for-

ordning (EU) nr. 1257/2013. 

Anlegget er godkjent i form 

av en tillatelse (ref. WML L 

1157331) som begrenser 

driften og stiller vilkår til den 

driftsansvarlige for anlegget. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

7 275(24) 2. november 2022 

Harland and Wolff Heavy Industries 

Limited 

Queen's Island 

Belfast 

BT3 9DU 

DET FORENTE KONGERIKE 

Tlf.: +44 2890458456 

E-post: trevor.hutchinson@harland-

wolff.com 

Demontering av skip 

og tilhørende 

behandling godkjent i 

tørrdokk og ved 

ankerplass 

Alle skip med dimensjonene 

som er angitt i den avtalte 

arbeidsplanen. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Hoveddokken (den største 

dokken) er 556 m × 93 m × 1,2 m 

DVT og kan ta fartøyer opp til 

denne størrelsen. Denne største 

tørrdokken er på 1,2 millioner 

DVT. 

Anlegget har en skipsgjen-

vinningsplan for anlegget 

som oppfyller kravene i for-

ordning (EU) nr. 1257/2013. 

Anlegget er godkjent i form 

av en tillatelse (godkjennings-

nummer LN/07/21/V2) som 

begrenser driften og stiller 

vilkår til den driftsansvarlige 

for anlegget. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

13 200(25) 3. august 2020 

Swansea Drydock Ltd 

Prince of Wales Dry Dock 

Swansea 

Wales 

SA1 1LY 

DET FORENTE KONGERIKE 

Demontering av skip 

og tilhørende 

behandling godkjent i 

tørrdokk og ved 

ankerplass 

Alle skip innenfor dimensjonene 

som er godkjent i tillatelsen. 

Anlegget har en skipsgjen-

vinningsplan for anlegget 

som oppfyller kravene i for-

ordning (EU) nr. 1257/2013. 

Uttrykkelig 

godkjenning 

7 275(26) 2. juli 2020 
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Anleggets navn Gjenvinningsmetode 
Skipstype og størrelse på skipene 

som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger 

om vedkommende 

myndigheters 

framgangsmåte for 

uttrykkelig eller 

stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinnings-

planen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år 

på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

Tlf.: +44 1792654592 

E-post: info@swanseadrydocks.com 

 Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 200 meter 

Bredde: 27 meter 

Dypgående: 7 meter 

Anlegget er godkjent i form 

av en tillatelse (ref. EPR/ 

UP3298VL) som begrenser 

driften og stiller vilkår til den 

driftsansvarlige for anlegget. 

   

(1) Som omhandlet i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip. 

(2) Som omhandlet i artikkel 32 nr. 1 bokstav a) tredje punktum i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

(3) Datoen da oppføringen på den europeiske listen opphører, svarer til utløpsdatoen for tillatelsen eller godkjenningen som anlegget har fått i medlemsstaten. 

(4) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 50 000 LDT per år. 

(5) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 50 000 LDT per år. 

(6) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 200 000 LDT per år. 

(7) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 50 000 LDT per år. 

(8) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 15 000 LDT per år. 

(9) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 60 000 LDT per år. 

(10) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 15 000 LDT per år. 

(11) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 18 000 LDT per år. 

(12) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 23 000 LDT per år. 

(13) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 10 000 LDT per år. 

(14) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 60 000 LDT per år. 

(15) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 15 000 LDT per år. 

(16) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 30 000 LDT per år. 

(17) Ifølge tillatelsene har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 12 000 LDT per år (6 000 LDT per kaiplass). 

(18) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 45 000 LDT per år. 

(19) Ifølge tillatelsen har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 100 000 LDT per år. 

(20) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 45 000 LDT per år. 

(21) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 5 000 LDT per år. 

(22) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 40 000 LDT per år. 

(23) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 230 000 LDT per år. 

(24) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 7 275 LDT per år. 

(25) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 300 000 LDT per år. 

(26) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 74 999 LDT per år. 
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DEL B 

Skipsgjenvinningsanlegg som ligger i en tredjestat 

Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på 

skipene som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år 

på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

TYRKIA 

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ 

ve TİCARET LTD. 

Gemi Söküm Tesisleri 

Parcel 3-4 Aliaga, 

Izmir 35800 

TYRKIA 

Tlf.: +90 2326182030 

E-postadresse: info@leyal.com.tr 

Landing Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: ingen grense 

Bredde: 100 meter 

Dypgående: 15 meter 

Anlegget har en tillatelse til å demontere skip 

som er utstedt av departementet for miljø og 

byplanlegging, og et godkjenningssertifikat 

for demontering av skip som er utstedt av 

departementet for transport, havspørsmål og 

kommunikasjon, og disse inneholder begrens-

ningene og vilkårene for driften av anlegget. 

Farlig avfall blir håndtert av SRAT (Ship 

Recycling Association of Turkey), som har 

den nødvendige lisensen utstedt av depar-

tementet for miljø og byplanlegging. 

Stilltiende godkjenning. 

Skipsgjenvinningsplanen 

inngår i et sett med 

dokumenter, undersøkelser 

og tillatelser/lisenser som 

framlegges for ved-

kommende myndigheter 

for å få tillatelse til å 

demontere et skip. 

Skipsgjenvinningsplanen 

blir verken uttrykkelig 

godkjent eller avvist som et 

frittstående dokument. 

55 495(4) 9.12.2023 

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ 

SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET 

A.Ş. 

Gemi Söküm Tesisleri 

Parcel 25 Aliaga, 

Izmir 35800 

TYRKIA 

Tlf.: +90 2326182065 

E-postadresse: 

demtas@leyal.com.tr 

Landing Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimen-

sjoner: 

Lengde: ingen grense 

Bredde: 63 meter 

Dypgående: 15 meter 

Anlegget har en tillatelse til å demontere skip 

som er utstedt av departementet for miljø og 

byplanlegging, og et godkjenningssertifikat 

for demontering av skip som er utstedt av 

departementet for transport, havspørsmål og 

kommunikasjon, og disse inneholder begrens-

ningene og vilkårene for driften av anlegget. 

Farlig avfall blir håndtert av SRAT (Ship 

Recycling Association of Turkey), som har 

den nødvendige lisensen utstedt av depar-

tementet for miljø og byplanlegging. 

Stilltiende godkjenning. 

Skipsgjenvinningsplanen 

inngår i et sett med 

dokumenter, undersøkelser 

og tillatelser/lisenser som 

framlegges for ved-

kommende myndigheter 

for å få tillatelse til å 

demontere et skip. 

Skipsgjenvinningsplanen 

blir verken uttrykkelig 

godkjent eller avvist som et 

frittstående dokument. 

50 350(5) 9.12.2023 



   

 

 

1
0

.1
0

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 8

3
/3

3
5
 

 

Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på 

skipene som kan gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, herunder med 

hensyn til håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet 

for gjenvinning av 

skip, beregnet som 

summen av vekten, 

uttrykt i LDT, av de 

skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år 

på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på den 

europeiske listen 

opphører(3) 

DE FORENTE STATER 

International Shipbreaking Limited 

L.L.C 

18601 R.L Ostos Road Brownsville 

TX, 78521 

DE FORENTE STATER 

Tlf.: +1 9568312299 

E-postadresse: 

chris.green@internationalship-

breaking.com 

robert.berry@internationalship-

breaking.com 

Ved kai 

(ankerplass), 

skråplan 

Skip som definert i punkt 1 i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale 

skipsdimensjoner: 

Lengde: 335 meter 

Bredde: 48 meter 

Dypgående: 9 meter 

Vilkårene for anleggets godkjenning til drift 

er fastsatt i tillatelser, sertifikater og god-

kjenninger utstedt av det amerikanske miljø-

verndirektoratet (EPA), Texas Commission of 

Environmental Quality, Texas General Land 

Office og den amerikanske kystvakten. 

USAs lov om kontroll av giftige stoffer forbyr 

import til USA av utenlandskflaggede fartøyer 

som inneholder PCB i konsentrasjoner på over 

50 ppm. 

Anlegget har to slipper med ramper til endelig 

fartøygjenvinning (østre og vestre slipp). Skip 

som fører en EU-medlemsstats flagg, skal 

gjenvinnes utelukkende på østre slipp. 

Det finnes for øyeblikket 

ingen prosedyre i USAs 

lovgivning for godkjenning 

av skipsgjenvinnings-

planer. 

120 000(6) 9.12.2023 

(1) Som omhandlet i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip. 

(2) Som omhandlet i artikkel 32 nr. 1 bokstav a) tredje punktum i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

(3) Oppføringen på den europeiske listen av et skipsgjenvinningsanlegg som ligger i en tredjestat, er gyldig i fem år fra ikrafttredelsesdatoen for Kommisjonens gjennomføringsbeslutning som fastsetter at anlegget skal 

føres opp på listen, med mindre annet er angitt. 

(4) Anleggets teoretiske maksimale skipsgjenvinningskapasitet er 80 000 LDT per år. 

(5) Anleggets teoretiske maksimale skipsgjenvinningskapasitet er 60 000 LDT per år. 

(6) Anleggets teoretiske maksimale skipsgjenvinningskapasitet er 120 000 LDT per år.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1987 

av 31. oktober 2017 

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 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 15(*) 

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 regnskapsstandarder og tolkninger 

som forelå 15. oktober 2008. 

2) 12. april 2016 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal standard for 

finansiell rapportering (IFRS) nr. 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder». Formålet med endringene er å 

presisere visse krav og ytterligere lette overgangen for selskaper som gjennomfører standarden. 

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

bekrefter at endringene av IFRS 15 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 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 15: «Drifts-

inntekter fra kontrakter med kunder» 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 2018 

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 291 av 9.11.2017, s. 63, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2019 av 8. mai 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). 

2019/EØS/83/49 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Presiseringer til IFRS 15: 

Driftsinntekter fra kontrakter med kunder 

Endringer av 

IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder» 

Nr. 26, 27 og 29 endres. Nr. 28 og 30 er ikke endret, men er tatt med for å lette henvisningen. 

Særskilte varer eller tjenester 

26. Avhengig av kontrakten kan avtalte varer eller tjenester omfatte, men er ikke begrenset til, følgende: 

a) Salg av varer som er produsert av et foretak (for eksempel en produsents varebeholdning). 

b) Videresalg av varer som er kjøpt av et foretak (for eksempel en detaljists handelsvarer). 

c) Videresalg av rettigheter til varer eller tjenester som er kjøpt av et foretak (for eksempel en billett som selges av et 

foretak som handler som prinsipal, som beskrevet i B34–B38). 

d) Utførelse av en avtalt oppgave (eller avtalte oppgaver) for en kunde. 

e) Yting av en tjeneste som innebærer å stå klar til å levere varer eller tjenester (for eksempel uspesifiserte oppdate-

ringer av programvare som leveres når og dersom de er tilgjengelige), eller å gjøre varer eller tjenester tilgjengelige 

for en kunde til bruk slik som og når kunden ønsker det. 

f) Yting av en tjeneste som består i å sørge for at en annen part overfører varer eller tjenester til kunden (for eksempel 

opptrer som agent for en annen part, som beskrevet i B34–B38). 

g) Tildeling av rettigheter til framtidig levering av varer eller tjenester som en kunde kan videreselge eller levere til sin 

kunde (for eksempel dersom et foretak som selger et produkt til en detaljist, forplikter seg til å overføre ytterligere 

en vare eller tjeneste til en person som kjøper produktet fra detaljisten). 

h) Bygging, produksjon eller utvikling av en eiendel på vegne av en kunde. 

i) Tildeling av lisenser (se B52–B63B). 

j) Tildeling av opsjoner på å kjøpe ytterligere varer eller tjenester (når disse opsjonene gir en kunde en vesentlig 

rettighet, som beskrevet i B39–B43). 

27. En vare eller tjeneste som det er inngått avtale om med en kunde, er av særskilt karakter dersom begge følgende vilkår 

er oppfylt: 

a) Kunden kan dra nytte av varen eller tjenesten enten separat eller sammen med andre ressurser som er lett tilgjen-

gelige for kunden (dvs. varen eller tjenesten kan være av særskilt karakter). 

b) Foretakets løfte om å overføre varen eller tjenesten til kunden kan identifiseres atskilt fra andre løfter i kontrakten 

(dvs. løftet om å overføre varen eller tjenesten er særskilt innenfor rammen av kontrakten). 

28. En kunde kan dra nytte av en vare eller tjeneste i samsvar med nr. 27 bokstav a) dersom varen eller tjenesten kan 

brukes, forbrukes eller selges til et beløp som er høyere enn skrapverdien, eller på annen måte innehas på en måte som 

genererer økonomiske fordeler. For visse varer eller tjenester kan en kunde dra nytte av varen eller tjenesten separat. 

For andre varer eller tjenester kan en kunde dra nytte av varen eller tjenesten bare sammen med andre lett tilgjengelige 

ressurser. En lett tilgjengelig ressurs er en vare eller tjeneste som selges separat (av foretaket eller et annet foretak), 

eller en ressurs som kunden allerede har mottatt fra foretaket (herunder varer eller tjenester som foretaket allerede har 

overført til kunden i henhold til kontrakten) eller innenfor rammen av andre transaksjoner eller hendelser. Forskjellige 

faktorer kan gi grunnlag for å anta at kunden kan dra nytte av en vare eller tjeneste enten separat eller sammen med 

andre lett tilgjengelige ressurser. For eksempel kan det faktum at foretaket regelmessig selger en vare eller tjeneste 

separat, tyde på at en kunde kan dra nytte av varen eller tjenesten separat eller sammen med andre lett tilgjengelige 

ressurser.  
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29. Ved vurderingen av om et foretaks løfte om å overføre varer eller tjenester til kunden kan identifiseres atskilt i samsvar 

med nr. 27 bokstav b), er formålet å fastslå om løftet innenfor rammen av kontrakten er av en slik art at det innebærer at 

disse varene eller tjenestene skal overføres hver for seg, eller om det isteden skal overføres en kombinert enhet eller 

enheter der de avtalte varene eller tjenestene utgjør innsatsfaktorer. Faktorer som tyder på at to eller flere løfter om å 

overføre varer eller tjenester til en kunde ikke kan identifiseres separat, omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: 

a) Foretaket yter en vesentlig tjeneste som innebærer at varene eller tjenestene inngår sammen med andre varer eller 

tjenester som er avtalt i kontrakten, i en pakke av varer eller tjenester som utgjør det eller de samlede produktene 

som kunden har inngått kontrakt om. Med andre ord bruker foretaket varene eller tjenestene som innsatsfaktorer for 

å produsere eller levere det eller de samlede produktene som er angitt av kunden. Det eller de samlede produktene 

kan omfatte mer enn én fase, ett element eller én enhet. 

b) En eller flere av varene eller tjenestene innebærer en vesentlig endring eller tilpasning av, eller endres eller tilpasses 

vesentlig av en eller flere av de andre varene eller tjenestene som er avtalt i kontrakten. 

c) Varene eller tjenestene er svært avhengig av eller innbyrdes forbundet med hverandre. Hver av varene eller tje-

nestene er med andre ord vesentlig påvirket av en eller flere av de andre varene eller tjenestene i kontrakten. I noen 

tilfeller er for eksempel to eller flere varer eller tjenester vesentlig påvirket av hverandre fordi foretaket ikke vil 

kunne oppfylle sitt løfte ved å overføre varene eller tjenestene hver for seg. 

30. Dersom en avtalt vare eller tjeneste ikke er av særskilt karakter, skal et foretak kombinere den varen eller tjenesten med 

andre avtalte varer eller tjenester inntil den identifiserer en pakke av varer eller tjenester av særskilt karakter. I visse 

tilfeller kan det føre til at foretaket regnskapsfører alle varene eller tjenestene som er avtalt i en kontrakt, som en enkelt 

leveringsforpliktelse. 

I vedlegg B endres B1, B34–B38, B52–B53 og B58, og B34A, B35A, B35B, B37A, B59A, B63A og B63B tilføyes. B57 utgår. 

B54–B56, B59 og B60–B63 er ikke endret, men er tatt med for å lette henvisningen. 

Vedlegg B 

Veiledning i anvendelse 

… 

B1 Denne veiledningen er delt inn i følgende kategorier: 

a) … 

i) Tildeling av lisenser (B52–B63B). 

j) … 

Betraktninger om prinsipal kontra agent 

B34 Når en annen part er involvert i levering av varer eller tjenester til en kunde, skal foretaket avgjøre om dets løfte er en 

leveringsforpliktelse til selv å levere de spesifiserte varene eller tjenestene (dvs. foretaket er prinsipal), eller om det skal 

sørge for at den andre parten leverer disse varene eller tjenestene (dvs. foretaket er agent). Et foretak skal avgjøre om 

det er prinsipal eller agent for hver spesifisert vare eller tjeneste som det er inngått avtale om med kunden. En 

spesifisert vare eller tjeneste er en særskilt vare eller tjeneste (eller en særskilt pakke av varer eller tjenester) som skal 

leveres til kunden (se nr. 27–30). Dersom en kontrakt med en kunde omfatter mer enn én særskilt vare eller tjeneste, 

kan foretaket være prinsipal for noen spesifiserte varer eller tjenester og agent for andre.  
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B34A For å bestemme arten av sitt løfte (som beskrevet i B34) skal foretaket 

a) identifisere de spesifiserte varene eller tjenestene som skal leveres til kunden (som for eksempel kan være retten til 

en vare eller tjeneste som skal leveres av en annen part (se nr. 26), og 

b) vurdere om det har kontroll (som beskrevet i nr. 33) over hver spesifisert vare eller tjeneste før varen eller tjenesten 

overføres til kunden. 

B35 Et foretak er prinsipal dersom foretaket kontrollerer den spesifiserte varen eller tjenesten før varen eller tjenesten 

overføres til en kunde. Et foretak kontrollerer imidlertid ikke nødvendigvis en spesifisert vare dersom foretaket bare 

forbigående får eiendomsretten til varen før eiendomsretten overføres til kunden. Et foretak som er prinsipal, kan selv 

oppfylle sin forpliktelse til å levere den spesifiserte varen eller tjenesten eller det kan gi en annen part (for eksempel en 

underleverandør) i oppdrag å oppfylle deler av eller hele leveringsforpliktelsen på foretakets vegne. 

B35A Når en annen part er involvert i levering av varer eller tjenester til en kunde, oppnår et foretak som er prinsipal, kontroll 

over noe av følgende: 

a) En vare eller en annen eiendel fra den andre parten som det deretter overfører til kunden. 

b) En rett til en tjeneste som skal ytes av den andre parten, noe som gir foretaket mulighet til å instruere den parten til 

å yte tjenesten til kunden på foretakets vegne. 

c) En vare eller tjeneste fra den andre parten som det deretter kombinerer med andre varer eller tjenester for å levere 

den spesifiserte varen eller tjenesten til kunden. Dersom et foretak for eksempel yter en vesentlig tjeneste som 

innebærer at varer eller tjenester (se nr. 29 a)) fra en annen part inngår i den spesifiserte varen eller tjenesten som 

kunden har inngått kontrakt om, kontrollerer foretaket den spesifiserte varen eller tjenesten før varen eller tjenesten 

overføres til kunden. Dette skyldes at foretaket først oppnår kontroll over innsatsfaktorene for den spesifiserte varen 

eller tjenesten (som omfatter varer eller tjenester fra andre parter) og styrer bruken av dem for å skape det samlede 

produktet som er den spesifiserte varen eller tjenesten. 

B35B Når (eller etter hvert som) et foretak som er prinsipal, oppfyller en leveringsforpliktelse, innregner foretaket 

driftsinntekter med et bruttobeløp tilsvarende det vederlaget det forventer å være berettiget til i bytte mot de spesifiserte 

varene eller tjenestene som overføres. 

B36 Et foretak er agent dersom foretakets leveringsforpliktelse er å sørge for at en annen part leverer den spesifiserte varen 

eller tjenesten. Et foretak som er agent, kontrollerer ikke den spesifiserte varen eller tjenesten som leveres av en annen 

part, før denne varen eller tjenesten overføres til kunden. Når (eller etter hvert som) et foretak som er agent, oppfyller 

en leveringsforpliktelse, innregner foretaket driftsinntekter med et beløp tilsvarende det gebyret eller den provisjonen 

det forventer å være berettiget til i bytte mot det å sørge for at den andre parten leverer de spesifiserte varene eller 

tjenestene. Et foretaks gebyr eller provisjon kan være det nettovederlaget som foretaket har igjen etter å ha betalt den 

andre parten det vederlaget som det har mottatt i bytte mot de varene eller tjenestene som denne parten skal levere. 

B37 Indikatorer på at et foretak kontrollerer den spesifiserte varen eller tjenesten før den overføres til kunden (og derfor er 

prinsipal) (se B35) omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: 

a) Foretaket er hovedansvarlig for å oppfylle løftet om å levere den spesifiserte varen eller tjenesten. Dette omfatter 

som regel ansvaret for at den spesifiserte varen eller tjenesten kan aksepteres (for eksempel hovedansvaret for at 

varen eller tjenesten oppfyller kundens spesifikasjoner). Dersom foretaket er hovedansvarlig for å oppfylle løftet om 

å levere den spesifiserte varen eller tjenesten, kan det tyde på den andre parten som er involvert i leveringen av den 

spesifiserte varen eller tjenesten, opptrer på foretakets vegne. 

b) Foretaket har beholdningsrisiko før den spesifiserte varen eller tjenesten er overført til en kunde eller etter 

overføring av kontrollen til kunden (for eksempel dersom kunden har rett til tilbakelevering). Dersom foretaket for 

eksempel mottar, eller forplikter seg til å motta, den spesifiserte varen eller tjenesten før det oppnår en kontrakt med 

en kunde, kan dette tyde på at foretaket har mulighet til å styre bruken av og få så godt som alle gjenværende 

fordeler ved varen eller tjenesten før den overføres til kunden.  
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c) Foretaket har mulighet til å fastsette prisen for den spesifiserte varen eller tjenesten. Fastsettelsen av den prisen som 

kunden betaler for den spesifiserte varen eller tjenesten, kan tyde på at foretaket har mulighet til å styre bruken av 

varen eller tjenesten og få så godt som alle gjenværende fordeler. I visse tilfeller kan imidlertid en agent ha 

mulighet til å fastsette priser. En agent kan for eksempel ha en viss frihet til å fastsette priser for å generere 

ytterligere inntekter fra ytingen av tjenesten som består i å sørge for at andre parter leverer varer eller tjenester til 

kunder. 

B37A Indikatorene i B37 kan være mer eller mindre relevante for vurderingen av kontroll, avhengig av den spesifiserte varens 

eller tjenestens art og kontraktens vilkår og betingelser. Andre indikatorer kan dessuten være mer overbevisende, 

avhengig av den konkrete kontrakten. 

B38 Dersom et annet foretak overtar foretakets leveringsforpliktelser og kontraktsregulerte rettigheter, slik at foretaket ikke 

lenger er forpliktet til å oppfylle leveringsforpliktelsen til å overføre den spesifiserte varen eller tjenesten til kunden 

(dvs. foretaket opptrer ikke lenger som prinsipal), skal foretaket ikke innregne driftsinntekter for denne leverings-

forpliktelsen. Foretaket skal isteden vurdere om det skal innregne driftsinntekter for oppfyllelse av en leverings-

forpliktelse som består i å oppnå en kontrakt for den andre parten (dvs. om foretaket opptrer som agent). 

… 

Lisenser 

B52 En lisens gir en kunde rett til et foretaks immaterielle eiendeler. Lisenser til immaterielle eiendeler kan omfatte, men er 

ikke begrenset til, lisenser for følgende: 

a) Programvare og teknologi. 

b) Film, musikk og andre former for medier og underholdning. 

c) Franchise. 

d) Patenter, varemerker og opphavsrettigheter. 

B53 I tillegg til et løfte om å gi kunden en lisens (eller lisenser) kan et foretak også gi løfte om å overføre andre varer eller 

tjenester til kunden. Disse løftene kan være uttrykkelig angitt i kontrakten eller følge av foretakets vanlige forretnings-

praksis, offentliggjorte retningslinjer eller bestemte uttalelser (se nr. 24). Når en kontrakt med en kunde inneholder et 

løfte om å gi en lisens (eller lisenser) i tillegg til andre avtalte varer eller tjenester, skal et foretak, slik det er tilfellet 

med andre typer kontrakter, anvende nr. 22–30 for å identifisere hver leveringsforpliktelse i kontrakten. 

B54 Dersom løftet om å gi en lisens ikke er klart atskilt fra andre avtalte varer eller tjenester i kontrakten i samsvar med  

nr. 26–30, skal et foretak regnskapsføre løftet om å gi en lisens og de andre avtalte varene eller tjenestene sammen som 

en enkelt leveringsforpliktelse. Eksempler på lisenser som ikke er klart atskilt fra andre varer eller tjenester som er 

avtalt i kontrakten, er 

a) en lisens som utgjør en bestanddel av en konkret vare, og som er vesentlig for varens funksjon, og 

b) en lisens som kunden kan dra nytte av bare sammen med en tilknyttet tjeneste (for eksempel en nettbasert tjeneste 

der kunden er avhengig av en lisens for å få tilgang til innhold). 

B55 Dersom lisensen ikke er klart atskilt, skal et foretak anvende nr. 31–38 for å avgjøre om leveringsforpliktelsen (som 

omfatter den avtalte lisensen) er en leveringsforpliktelse som oppfylles over tid eller på et bestemt tidspunkt. 

B56 Dersom løftet om å gi en lisens er klart atskilt fra de andre avtalte varene eller tjenestene i kontrakten, og løftet om å gi 

en lisens derfor er en separat leveringsforpliktelse, skal et foretak avgjøre om lisensen overføres til kunden på et 

bestemt tidspunkt eller over tid. Når et foretak tar denne avgjørelsen, skal det ta hensyn til om foretakets løfte om å gi 

en lisens til en kunde innebærer at kunden gis enten 

a) en rett til å få tilgang til foretakets immaterielle eiendeler slik de foreligger i lisensperioden, eller 

b) en rett til å bruke foretakets immaterielle eiendeler slik de foreligger på det tidspunktet lisensen gis.  
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Fastsettelse av arten av foretakets løfte 

B57 [Utgår] 

B58 Arten av foretakets løfte om å gi en lisens er et løfte om å gi rett til å få tilgang til foretakets immaterielle eiendeler 

dersom alle følgende kriterier er oppfylt: 

a) Det kreves i henhold til kontrakten, eller kunden har en rimelig forventning om, at foretaket vil drive virksomhet 

som i vesentlig grad påvirker immaterielle eiendeler som kunden har rettigheter til (se B59 og B59A). 

b) De rettighetene som lisensen gir, utsetter kunden direkte for positive og negative virkninger av foretakets virk-

somhet angitt i B58 bokstav a). 

c) Denne virksomheten medfører ikke en overføring av en vare eller tjeneste til en kunde når virksomheten finner sted 

(se nr. 25). 

B59 Faktorer som kan tyde på at en kunde med rimelighet kan forvente at et foretak vil drive virksomhet som i vesentlig 

grad påvirker de immaterielle eiendelene, omfatter foretakets vanlige forretningspraksis, offentliggjorte retningslinjer 

eller bestemte uttalelser. Selv om det ikke har avgjørende betydning, kan det at det foreligger en felles økonomisk 

interesse (f.eks. en salgsbasert royalty) mellom foretaket og kunden i tilknytning til de immaterielle eiendelene som 

kunden har rettigheter til, også tyde på at kunden med rimelighet kan forvente at foretaket vil drive slik virksomhet. 

B59A Et foretaks virksomhet påvirker i vesentlig grad de immaterielle eiendelene som kunden har rettigheter til, når enten 

a) denne virksomheten forventes vesentlig å endre de immaterielle eiendelenes form (for eksempel utforming eller 

innhold) eller funksjonalitet (for eksempel muligheten til å utføre en funksjon eller oppgave), eller 

b) kundens mulighet til å dra nytte av de immaterielle eiendelene i alt vesentlig er utledet fra eller avhengig av 

virksomheten. Nytten av et varemerke er for eksempel ofte utledet fra eller avhengig av foretakets løpende 

virksomhet for å støtte eller opprettholde de immaterielle eiendelenes verdi. 

Dersom de immaterielle eiendelene som kunden har rettigheter til, har en vesentlig funksjonalitet i seg selv, er en 

vesentlig del av nytten av de immaterielle eiendelene utledet fra denne funksjonaliteten. Kundens mulighet til å dra 

nytte av de immaterielle eiendelene vil følgelig ikke i vesentlig grad bli påvirket av foretakets virksomhet med mindre 

denne virksomheten vesentlig endrer dens form eller funksjonalitet. Typer av immaterielle eiendeler som ofte har en 

vesentlig funksjonalitet i seg selv, omfatter programvare, biologiske forbindelser eller legemiddelformuleringer samt 

ferdigstilt medieinnhold (for eksempel filmer, fjernsynsprogrammer og musikkopptak). 

B60 Dersom kriteriene i B58 er oppfylt, skal et foretak regnskapsføre løftet om å gi en lisens som en leveringsforpliktelse 

som oppfylles over tid, ettersom kunden samtidig mottar og forbruker fordelene ved foretakets ytelser i form av tilgang 

til dets immaterielle eiendeler etter hvert som ytelsen skjer (se nr. 35 bokstav a)). Et foretak skal anvende nr. 39–45 for 

å velge en egnet metode til å måle progresjon i leveringsforpliktelsen til å gi tilgang. 

B61 Dersom kriteriene i B58 ikke er oppfylt, er arten av et foretaks løfte å gi rett til å bruke foretakets immaterielle eiendeler 

slik de er (med hensyn til form og funksjon) på det tidspunktet lisensen gis til kunden. Dette innebærer at kunden kan 

styre bruken av og få så godt som alle gjenværende fordeler ved lisensen på det tidspunktet da lisensen overføres. Et 

foretak skal regnskapsføre løftet om å gi rett til å bruke et foretaks immaterielle eiendeler som en leveringsforpliktelse 

som oppfylles på et bestemt tidspunkt. Et foretak skal anvende nr. 38 for å bestemme tidspunktet da lisensen overføres 

til kunden. Driftsinntekter kan imidlertid ikke innregnes for en lisens som gir rett til å bruke foretakets immaterielle 

eiendeler før begynnelsen av den perioden da kunden kan bruke og dra nytte av lisensen. Dersom lisensperioden for en 

programvare for eksempel begynner før et foretak leverer kunden en kode (eller gjør den tilgjengelig på annen måte) 

som gir kunden mulighet til umiddelbart å bruke programvaren, skal foretaket ikke innregne driftsinntekten før koden er 

levert (eller gjort tilgjengelig på annen måte).  
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B62 Et foretak skal se bort fra følgende faktorer når det skal avgjøre om en lisens gir rett til å få tilgang til et foretaks 

immaterielle eiendeler eller rett til å bruke foretakets immaterielle eiendeler: 

a) Begrensninger med hensyn til tid, geografisk region eller bruk — disse begrensningene definerer egenskaper ved 

den avtalte lisensen snarere enn å definere om foretaket oppfyller sin leveringsforpliktelse på et bestemt tidspunkt 

eller over tid. 

b) Garantier som gis av foretaket om at det har et gyldig patent på immaterielle eiendeler, og at det vil beskytte 

patentet mot ulovlig bruk — et løfte om å forsvare en patentrettighet er ikke en leveringsforpliktelse fordi det å 

forsvare et patent beskytter verdien av foretakets eiendeler i form av immaterielle eiendeler og forsikrer kunden om 

at den overførte lisensen oppfyller spesifikasjonene for lisensen som er avtalt i kontrakten. 

Salgs- eller bruksbaserte royalties 

B63 Uten hensyn til kravene i nr. 56–59 skal et foretak innregne driftsinntekter for salgs- eller bruksbasert royalty som er 

avtalt i bytte mot en lisens til immaterielle eiendeler, bare når (eller etter hvert som) det seneste av følgende skjer: 

a) etterfølgende salg eller bruk finner sted, og 

b) leveringsforpliktelsen som hele eller en del av den salgs- eller bruksbaserte royaltyen er fordelt på, er oppfylt (eller 

delvis oppfylt). 

B63A Kravet om en salgs- eller bruksbasert royalty i B63 får anvendelse når royaltyen utelukkende er knyttet til en lisens til 

immaterielle eiendeler, eller når en lisens til immaterielle eiendeler er den vesentlige posten som royaltyen er knyttet til 

(lisensen på immaterielle eiendeler kan for eksempel være den vesentlige posten som royaltien er knyttet til når 

foretaket har en rimelig forventning om at kunden vil tillegge lisensen en vesentlig høyere verdi enn de andre varene 

eller tjenestene som royaltyen er knyttet til). 

B63B Dersom kravet i B63A er oppfylt, skal inntekter fra en salgs- eller bruksbasert royalty innregnes i sin helhet i samsvar 

med B63. Dersom kravet i B63A ikke er oppfylt, får kravene med hensyn til variabelt vederlag i nr. 50–59 anvendelse 

på salgs- eller bruksbasert royalty. 

I vedlegg C endres C2, C5 og C7, og C1B, C7A og C8A tilføyes. C3 og C6 er ikke endret, men er tatt med for å lette 

henvisningen. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

C1B Ved «Presisering av IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder»», utstedt i april 2016, ble nr. 26, 27, 29, B1, 

B34–B38, B52-B53, B58, C2, C5 og C7 endret, og B34A, B35A, B35B, B37A, B59A, B63A, B63B, C7A og C8A ble 

tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2018 

eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal 

foretaket opplyse om dette. 

OVERGANGSBESTEMMELSER 

C2 Ved anvendelse av overgangsbestemmelsene i C3–C8A: 

a) tidspunktet for førstegangsanvendelse er begynnelsen av rapporteringsperioden da et foretak første gang anvender 

denne standard, og 

b) en fullført kontrakt er en kontrakt der foretaket har overført alle varer eller tjenester som er identifisert i samsvar 

med IAS 11: «Anleggskontrakter», IAS 18: «Driftsinntekter» og tilhørende tolkninger. 

C3 Et foretak skal anvende denne standard ved hjelp av en av følgende to metoder: 

a) med tilbakevirkende kraft for hver tidligere rapporteringsperiode presentert i samsvar med IAS 8: «Regn-

skapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil», med forbehold for de praktiske løsningene i C5, 

eller 

b) med tilbakevirkende kraft idet den samlede virkningen av første gangs anvendelse av denne standard innregnes på 

tidspunktet for førstegangsanvendelse i samsvar med C7–C8. 

… 
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C5 Et foretak kan anvende en eller flere av følgende praktiske løsninger når det anvender denne standard med tilbake-

virkende kraft i samsvar med C3 bokstav a): 

a) Når det gjelder oppfylte kontrakter, trenger et foretak ikke å inflasjonsjustere kontrakter som 

i) innledes og avsluttes innenfor samme årsrapporteringsperiode, eller 

ii) er oppfylte kontrakter ved begynnelsen av den tidligste perioden som blir presentert. 

b) Når det gjelder oppfylte kontrakter med variabelt vederlag, kan et foretak anvende transaksjonsprisen på tidspunktet 

da kontrakten ble oppfylt, i stedet for å beregne variable vederlag i sammenlignbare rapporteringsperioder. 

c) For kontrakter som ble endret før begynnelsen av den tidligste perioden som blir presentert, trenger et foretak ikke å 

inflasjonsjustere kontrakten for disse kontraktsendringene i samsvar med nr. 20–21. Et foretak skal isteden ta 

hensyn til den samlede virkningen av alle endringer som finner sted før begynnelsen av den tidligste perioden som 

blir presentert, når det 

i) identifiserer oppfylte og uoppfylte leveringsforpliktelser, 

ii) fastsetter transaksjonsprisen, og 

iii) fordeler transaksjonsprisen på oppfylte og uoppfylte leveringsforpliktelser. 

d) Når det gjelder alle rapporteringsperiodene som ble presentert før tidspunktet for førstegangsanvendelse, trenger et 

foretak ikke å opplyse hvor stor del av transaksjonsprisen som er fordelt på de gjenstående leveringsforpliktelsene, 

eller redegjøre for når foretaket forventer å innregne beløpet som driftsinntekt (se nr. 120). 

C6 Dersom et foretak anvender de praktiske løsningene i C5, skal det anvende dem konsekvent på alle kontrakter inngått 

innenfor alle de presenterte periodene. Dessuten skal foretaket opplyse om følgende: 

a) de løsningene som er anvendt, og 

b) i den grad det er mulig, en kvalitativ vurdering av den forventede virkningen av hver enkelt løsning. 

C7 Dersom et foretak velger å anvende denne standard med tilbakevirkende kraft i samsvar med C3 bokstav b), skal 

foretaket innregne den samlede virkningen av første gangs anvendelse av denne standard som en justering av åpnings-

saldoen for opptjent egenkapital (eller en annen bestanddel av egenkapitalen, etter hva som passer) i den årsrapporte-

ringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse. I henhold til denne overgangsmetoden kan et foretak 

velge å anvende denne standard med tilbakevirkende kraft bare på kontrakter som ikke er oppfylte kontrakter på tids-

punktet for førstegangsanvendelse (for eksempel 1. januar 2018 for et foretak hvis regnskapsår avsluttes 31. desember). 

C7A Et foretak som anvender denne standard med tilbakevirkende kraft i samsvar med C3 bokstav b), kan også anvende den 

praktiske løsningen beskrevet i C5 bokstav c), enten for 

a) alle kontraktsendringer som finner sted før begynnelsen av den tidligste perioden som blir presentert, eller 

b) for alle kontraktsendringer som finner sted før tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

Dersom et foretak anvender denne praktiske løsningen, skal det anvende løsningen konsekvent på alle kontrakter og gi 

de opplysningene som kreves i C6. 

… 

C8A Et foretak skal anvende «Presisering av IFRS 15» (se C1B) med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8. Ved 

anvendelse av endringene med tilbakevirkende kraft skal et foretak anvende endringene som om de hadde vært omfattet 

av IFRS 15 på tidspunktet for førstegangsanvendelse. Et foretak skal følgelig ikke anvende endringene på 

rapporteringsperioder eller på kontrakter som kravene i IFRS 15 ikke anvendes på i samsvar med C2–C8. Dersom et 

foretak for eksempel anvender IFRS 15 i samsvar med C3 bokstav b) bare på kontrakter som ikke er oppfylt på 

tidspunktet for førstegangsanvendelse, skal foretaket ikke inflasjonsjustere oppfylte kontrakter på tidspunktet for 

førstegangsanvendelse av IFRS 15 for å ta hensyn til virkningene av disse endringene. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1988 

av 3. november 2017 

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 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 4(*) 

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 regnskapsstandarder og tolkninger 

som forelå 15. oktober 2008. 

2) 12. september 2016 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal standard 

for finansiell rapportering (IFRS) nr. 4 med tittelen «Anvendelse av IFRS 9: «Finansielle instrumenter» sammen med 

IFRS 4: «Forsikringskontrakter»» («endringer av IFRS 4»). Endringene av IFRS 4 har til formål å håndtere midlertidige 

regnskapsmessige konsekvenser av de ulike ikrafttredelsesdatoene i IFRS 9 og den nye standarden for forsikrings-

kontrakter som erstatter IFRS 4 (IFRS 17). 

3) IFRS 9 har til formål å forbedre den finansielle rapporteringen for finansielle instrumenter ved å håndtere problemer 

som oppsto på dette området under finanskrisen. IFRS 9 er særlig en reaksjon på G20-landenes oppfordring om å gå 

over til en mer fremadskuende modell for innregning av forventede tap på finansielle eiendeler. 

4) Endringene av IFRS 4 gir foretak som hovedsakelig driver forsikringsvirksomhet, mulighet til å utsette ikrafttredel-

sesdatoen for IFRS 9 til 1. januar 2021. Virkningen av en slik utsettelse er at de berørte foretakene kan fortsette å 

rapportere i henhold til gjeldende standard, internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39: «Finansielle instrumenter – 

innregning og måling». Endringene av IFRS 4 gir også foretak som utsteder forsikringskontrakter, mulighet til å føre ut 

fra resultatet regnskapsmessig inkonsekvens og midlertidig volatilitet som kan oppstå når IFRS 9 anvendes før IFRS  

17 er gjennomført. 

5) Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) konkluderer Kommisjonen med at endrin-

gene av IFRS 4 oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

6) Kommisjonen anser imidlertid at virkeområdet for endringene av IFRS 4 ikke er omfattende nok til å oppfylle behovene 

til alle betydelige forsikringsforetak i Unionen. Dette gjelder særlig forsikringssektoren i et finansielt konglomerat, som 

ikke ville være berettiget til å utsette anvendelsen av IFRS 9, noe som vil kunne sette dem i en konkurransemessig 

ugunstig situasjon. Derfor bør forsikringssektoren i et finansielt konglomerat som omfattes av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/87/EF(3), tillates å utsette anvendelsen av IFRS 9 til 1. januar 2021. 

7) En utsettelse av anvendelsen av IFRS 9 for forsikringssektoren i et konglomerat vil innebære at to ulike regnskaps-

standarder anvendes innenfor ett og samme finansielle konglomerat, noe som kan skape muligheter for regn-

skapsarbitrasje samt eventuelt gjøre det vanskelig for investorer å forstå konsernregnskapet. En slik utsettelse bør derfor 

være underlagt visse vilkår. For å hindre at konsernet overfører finansielle instrumenter fra en sektor til en annen for å 

dra fordel av en gunstigere regnskapsmessig behandling, bør overføring av finansielle instrumenter midlertidig forbys, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 9.11.2017, s. 72, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2019 av 8. mai 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). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og 

investeringsforetak i et finansielt konglomerat, og om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 

93/6/EØF og 93/22/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1). 

2019/EØS/83/50 
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med unntak av finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi med endringer i virkelig verdi over resultatet. Bare 

overføring av finansielle instrumenter som oppfyller kravene til fraregning fra det overførende foretakets regnskaper, 

bør være underlagt forbudet mot overføring. Finansielle instrumenter utstedt av et foretak i konsernet bør ikke være 

omfattet av dette forbudet ettersom konserninterne innehav av finansielle instrumenter er eliminert i konglomeratets 

konsernregnskap. 

8) Utsettelsen av anvendelsen av IFRS 9 er i framgangsmåte forenlig med IFRS 4, som gir forsikringsgrupper mulighet til 

å konsolidere datterforetak uten at målingen av forsikringsforpliktelsene fra datterforetakenes lokale alminnelig 

anerkjente regnskapsprinsipper er i samsvar med de regnskapsprinsippene som anvendes av resten av konsernet. Bruk 

av uensartede regnskapsprinsipper kan gjøre finansregnskapet mindre forståelig, men brukerne av regnskapet vil 

allerede være fortrolige med finansiell rapportering i henhold til IAS 39, og utsettelsen gjelder bare i et begrenset 

tidsrom. Vilkårene for å anvende utsettelsesperioden bør også bidra til å begrense slike bekymringer. 

9) Utsettelsen av anvendelsen av IFRS 9 for forsikringssektoren i et finansielt konglomerat bør derfor være tidsbegrenset 

ettersom det er viktig at de forbedringene som er innført ved IFRS 9, trer i kraft så snart som mulig, og ettersom IFRS 

17 trer i kraft 1. januar 2021. 

10) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

11) 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 endres internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 4 «Forsikrings-

kontrakter» som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Et finansielt konglomerat som definert i artikkel 2 nr. 14 i direktiv 2002/87/EF kan velge at ingen av dets foretak som driver 

virksomhet i forsikringssektoren i henhold til artikkel 2 nr. 8 bokstav b) i nevnte direktiv, anvender IFRS 9 i konsernregnskapet 

for regnskapsår som begynner før 1. januar 2021, dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Ingen finansielle instrumenter overføres mellom forsikringssektoren og enhver annen sektor i det finansielle konglomeratet 

etter 29. november 2017, med unntak av finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi med endringer til virkelig 

verdi over resultatet for begge sektorer som berøres av slike overføringer. 

b) Det finansielle konglomeratet angir i konsernregnskapet hvilke av konsernets forsikringsforetak som anvender IAS 39. 

c) Opplysningene som kreves i henhold til IFRS 7, gis separat for forsikringssektoren som anvender IAS 39, og for resten av 

konsernet som anvender IFRS 9. 

Artikkel 3 

1. Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2018 

eller senere. 

2. Et finansielt konglomerat kan imidlertid velge å anvende endringene nevnt i artikkel 1 på vilkårene fastsatt i artikkel 2 fra 

første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2018 eller senere. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 3. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Anvendelse av IFRS 9: «Finansielle instrumenter» sammen med IFRS 4: «Forsikringskontrakter» 

(Endringer av IFRS 4) 

Endringer av 

IFRS 4: «Forsikringskontrakter» 

Nr. 3 endres. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

3. Denne standard omhandler ikke andre sider ved forsikringsgiveres regnskapsføring, for eksempel regnskapsføring av 

finansielle eiendeler som eies av forsikringsgivere, eller finansielle forpliktelser som utstedes av forsikringsgivere  

(se IAS 32: «Finansielle instrumenter» – Presentasjon», IFRS 7 og IFRS 9: «Finansielle instrumenter»), med unntak av at 

a) nr. 20A tillater forsikringsgivere som oppfyller spesifiserte kriterier, å anvende et midlertidig unntak fra IFRS 9, 

b) nr. 35B tillater forsikringsgivere å anvende overlappingsmetoden for øremerkede finansielle eiendeler, og 

c) nr. 45 tillater forsikringsgivere i gitte tilfeller å omklassifisere noen av eller alle sine finansielle eiendeler slik at 

eiendelene måles til virkelig verdi over resultatet. 

… 

Nr. 5 endres. 

… 

5. For å lette henvisningen betegner denne standard ethvert foretak som utsteder en forsikringskontrakt, som en forsikrings-

giver, uansett om utstederen anses som en forsikringsgiver i juridisk eller tilsynsmessig sammenheng eller ikke. Alle 

henvisninger i nr. 3 bokstav a) og b), nr. 20A–20Q, 35B–35N, 39B–39M og 46–49 til en forsikringsgiver skal også 

forstås som henvisninger til en utsteder av et finansielt instrument som inneholder en skjønnsmessig del. 

… 

Nye overskrifter tilføyes etter nr. 20, 20K og 20 N. Nytt nr. 20A–20Q tilføyes. 

INNREGNING OG MÅLING 

… 

Midlertidig unntak fra IFRS 9 

20A IFRS 9 omhandler regnskapsføring av finansielle instrumenter og gjelder for årsregnskap som omfatter perioder 

som begynner 1. januar 2018 eller senere. I denne standard gis det imidlertid et midlertidig unntak for 

forsikringsgivere som oppfyller kriteriene i nr. 20B, som innebærer at forsikringsgiveren kan, men ikke trenger å 

anvende IAS 39: «Finansielle instrumenter – innregning og måling» istedenfor IFRS 9 på årsregnskap som 

omfatter perioder som begynner før 1. januar 2021. En forsikringsgiver som anvender det midlertidige unntaket 

fra IFRS 9, skal 

(a) anvende de kravene i IFRS 9 som er nødvendige for å gi de opplysningene som kreves i henhold til nr. 39B–

39J i denne standard, og 

(b) anvende alle andre relevante IFRS-er på sine finansielle instrumenter, unntatt i tilfellene beskrevet i  

nr. 20A–20Q, 39B–39J og 46–47 i denne standard.  
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20B En forsikringsgiver kan anvende det midlertidige unntaket fra IFRS 9 dersom, og bare dersom, 

(a) forsikringsgiveren ikke tidligere har anvendt noen annen versjon av IFRS 9(1) bortsett fra kravene til føring 

av gevinster og tap på finansielle forpliktelser øremerket til virkelig verdi over resultatet i nr. 5.7.1 bokstav 

c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 og B5.7.5–B5.7.20 i IFRS 9, og 

(b) virksomheten hovedsakelig er forbundet med forsikring som beskrevet i nr. 20D på det årsrapporterings-

tidspunktet som kommer umiddelbart før 1. april 2016, eller på et senere årsrapporteringstidspunkt som 

angitt i nr. 20G. 

20C En forsikringsgiver som anvender det midlertidige unntaket fra IFRS 9, kan velge å anvende bare kravene til føring av 

gevinster og tap på finansielle forpliktelser øremerket til virkelig verdi over resultatet i nr. 5.7.1 bokstav c), 5.7.7–5.7.9, 

7.2.14 og B5.7.5–B5.7.20 i IFRS 9. Dersom en forsikringsgiver velger å anvende disse kravene, skal vedkommende 

anvende de relevante overgangsbestemmelsene i IFRS 9 og løpende gi de tilknyttede opplysningene fastsatt i nr. 10–11 i 

IFRS 7 (som endret ved IFRS 9 (2010)). 

20D En forsikringsgivers virksomhet er hovedsakelig forbundet med forsikring dersom, og bare dersom 

a) den balanseførte verdien av forsikringsgiverens forpliktelser som følger av kontrakter innenfor virkeområdet for 

denne standard, som omfatter alle innskuddskomponenter eller innebygde derivater atskilt fra forsikringskontrakter 

som anvender nr. 7–12 i denne standard, er betydelig sammenlignet med den samlede balanseførte verdien av alle 

forsikringsgiverens forpliktelser, og 

b) prosentdelen av den samlede balanseførte verdien av forsikringsgiverens forpliktelser forbundet med forsikring  

(se nr. 20E) i forhold til den samlede balanseførte verdien av alle forpliktelser er 

i) større enn 90 prosent, eller 

ii) mindre enn eller lik 90 prosent, men større enn 80 prosent, og forsikringsgiveren driver ikke noen betydelig 

virksomhet forbundet med forsikring (se nr. 20F). 

20E Ved anvendelse av nr. 20D bokstav b) omfatter forpliktelser forbundet med forsikring: 

a) forpliktelser som følger av kontrakter innenfor virkeområdet for denne IFRS, som beskrevet i nr. 20D bokstav a), 

b) forpliktelser fra ikke-derivative investeringskontrakter målt til virkelig verdi over resultatet ved anvendelse av IAS 

39 (herunder de som er øremerket til virkelig verdi over resultatet der forsikringsgiveren har anvendt kravene i IFRS 

9 til føring av gevinster og tap (se nr. 20B bokstav a) og 20C)), og 

c) forpliktelser som oppstår fordi forsikringsgiveren utsteder, eller oppfyller forpliktelsene som følger av, kontraktene i 

bokstav a) og b). Slike forpliktelser omfatter derivater som anvendes for å redusere risiko som følger av disse 

kontraktene, og av eiendeler som ligger bak disse kontraktene, relevante skatteforpliktelser, for eksempel 

forpliktelser ved utsatt skatt for skatteøkende midlertidige forskjeller knyttet til forpliktelser som følger av disse 

kontraktene, og utstedte gjeldsinstrumenter som inngår i forsikringsgiverens lovfestede kapital. 

20F Ved vurderingen av om forsikringsgiveren driver betydelig virksomhet som ikke er forbundet med forsikring, ved anven-

delse av nr. 20D bokstav b) ii), skal en forsikringsgiver vurdere: 

a) bare den virksomheten som gjør at forsikringsgiveren får inntekter og pådrar seg kostnader, og 

b) kvantitative eller kvalitative faktorer (eller begge), herunder offentlig tilgjengelige opplysninger, for eksempel 

næringsgrupperingen som brukere av finansregnskapet anvender på forsikringsgiveren. 

20G I henhold til nr. 20B bokstav b) skal et foretak vurdere om det oppfyller kriteriene for det midlertidige unntaket fra IFRS 

9 på det årsrapporteringstidspunktet som kommer umiddelbart før 1. april 2016. Etter denne datoen 

a) skal et foretak som tidligere oppfylte kriteriene for det midlertidige unntaket fra IFRS 9, revurdere om dets 

virksomhet hovedsakelig er forbundet med forsikring på et senere årsrapporteringstidspunkt dersom, og bare 

dersom, det har skjedd en endring i foretakets virksomhet som beskrevet i nr. 20H–20I i løpet av den 

årsregnskapsperioden som ble avsluttet på nevnte dato,  

  

(1) Styret utstedte etterfølgende versjoner av IFRS 9 i 2009, 2010, 2013 og 2014. 
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b) kan et foretak som tidligere ikke oppfylte kriteriene for det midlertidige unntaket fra IFRS 9, revurdere om dets 

virksomhet fortsatt hovedsakelig er forbundet med forsikring på et senere årsrapporteringstidspunkt som inntreffer 

før 31. desember 2018, dersom, og bare dersom det har skjedd en endring i foretakets virksomhet som beskrevet i  

nr. 20H–20I i løpet av den årsregnskapsperioden som ble avsluttet på nevnte dato. 

20H Ved anvendelse av nr. 20G har det skjedd en endring i et foretaks virksomhet dersom 

a) endringen er besluttet av foretakets øverste ledelse som følge av eksterne eller interne endringer, 

b) endringen er vesentlig for foretakets virksomhet, og 

c) den kan påvises overfor eksterne parter. 

En slik endring finner følgelig sted bare når foretaket begynner eller slutter å utføre en aktivitet som er vesentlig for 

driften, eller som vesentlig endrer omfanget av en av dets aktiviteter, for eksempel når foretaket har anskaffet, avhendet 

eller avsluttet et forretningsområde. 

20I Det forventes at det svært sjelden skjer en endring som beskrevet i nr. 20H i foretakets virksomhet. Ved anvendelsen av 

nr. 20G anses følgende endringer ikke som endringer i foretakets virksomhet: 

a) En endring i foretakets finansieringsstruktur som i seg selv ikke påvirker virksomhet som gjør at foretaket får 

inntekter og pådrar seg kostnader. 

b) Foretakets plan om å selge et forretningsområde, selv om eiendeler og forpliktelser er klassifisert som holdt for salg i 

henhold til IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet». En plan om å selge et forretningsområde 

vil kunne endre foretakets virksomhet og føre til en revurdering i framtiden, men har ennå ikke påvirket de 

forpliktelsene som er innregnet i foretakets balanseoppstilling. 

20J Dersom et foretak ikke lenger oppfyller kriteriene for det midlertidige unntaket fra IFRS 9 som følge av en revurdering 

(se nr. 20G bokstav a)), kan foretaket fortsette å anvende det midlertidige unntaket fra IFRS 9 bare fram til utgangen av 

årsregnskapsperioden som begynte umiddelbart etter denne revurderingen. Foretaket skal imidlertid anvende IFRS 9 på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2021 eller senere. Dersom et foretak 31. desember 2018 

(«slutten av årsregnskapsperioden») for eksempel fastslår at det ikke lenger oppfyller kriteriene for det midlertidige 

unntaket fra IFRS 9 i henhold til nr. 20G bokstav a), kan foretaket fortsette å anvende det midlertidige unntaket fra IFRS 

9 bare fram til 31. desember 2019. 

20K En forsikringsgiver som tidligere har valgt å anvende det midlertidige unntaket fra IFRS 9, kan ved begynnelsen av 

enhver senere årsregnskapsperiode ugjenkallelig velge å anvende IFRS 9. 

Førstegangsbruker 

20L En førstegangsbruker som definert i IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell 

rapportering» kan anvende det midlertidige unntaket fra IFRS 9 beskrevet i nr. 20A dersom, og bare dersom, den 

oppfyller kriteriene i nr. 20B. Ved anvendelse av nr. 20B bokstav b) skal førstegangsbrukeren anvende de balanseførte 

verdiene som er fastsatt ved anvendelse av IFRS-er på tidspunktet angitt i nevnte nummer. 

20M IFRS 1 inneholder krav og unntak som gjelder for en førstegangsbruker. Disse kravene og unntakene (for eksempel 

D16–D17 i IFRS 1) tilsidesetter ikke kravene i nr. 20A–20Q og 39B–39J i denne standard. For eksempel tilsidesetter 

krav og unntak i IFRS 1 ikke kravet om at en førstegangsbruker må oppfylle kriteriene i nr. 20L for å kunne anvende det 

midlertidige unntaket fra IFRS 9. 

20N En førstegangsbruker som gir opplysninger i henhold til nr. 39B–39J, skal anvende de kravene og unntakene i IFRS 1 

som er relevante for å kunne foreta vurderingene som kreves for disse opplysningene.  
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Midlertidig unntak fra visse krav i IAS 28: 

20O I henhold til nr. 35–36 i IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» skal et foretak 

anvende ensartede regnskapsprinsipper ved anvendelse av egenkapitalmetoden. For årsregnskap som omfatter perioder 

som begynner før 1. januar 2021, kan et foretak likevel velge, men er ikke forpliktet til å beholde de relevante 

regnskapsprinsippene som anvendes av det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten som følger: 

a) foretaket anvender IFRS 9, men det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten anvender det 

midlertidige unntaket fra IFRS 9, eller 

b) foretaket anvender det midlertidige unntaket fra IFRS 9, men det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte 

virksomheten anvender IFRS 9. 

20P Når et foretak anvender egenkapitalmetoden til å regnskapsføre sin investering i et tilknyttet foretak eller en felles-

kontrollert virksomhet, gjelder følgende: 

a) dersom IFRS 9 tidligere er blitt anvendt i det finansregnskapet som danner grunnlag for anvendelsen av egenkapi-

talmetoden på det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten (etter at det er tatt hensyn til 

eventuelle justeringer foretatt av foretaket), skal IFRS 9 fortsatt anvendes, 

b) dersom det midlertidige unntaket fra IFRS 9 tidligere er blitt anvendt i finansregnskapet som danner grunnlag for 

anvendelsen av egenkapitalmetoden på det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten (etter at det 

er tatt hensyn til eventuelle justeringer foretatt av foretaket), kan IFRS 9 anvendes videre. 

20Q Et foretak kan anvende nr. 20O og 20P bokstav b) separat for hvert tilknyttet foretak eller hver felleskontrollert 

virksomhet. 

Nytt nr. 35A–35N, 39B–39M og 46–49 tilføyes. Etter nr. 35A, 35K, 35M, 39A, 39J, 45 og 47 innsettes nye overskrifter. 

Skjønnsmessige deler i finansielle instrumenter 

… 

35A De midlertidige unntakene i nr. 20A, 20L og 20O og overlappingsmetoden i nr. 35B er også tilgjengelige for en utsteder 

av et finansielt instrument som inneholder en skjønnsmessig del. Derfor skal alle henvisninger i nr. 3 bokstav a) og b), 

20A–20Q, 35B–35N, 39B–39M og 46–49 til en forsikringsgiver forstås også som henvisninger til en utsteder av et 

finansielt instrument som inneholder en skjønnsmessig del. 

PRESENTASJON 

Overlappingsmetoden 

35B En forsikringsgiver kan, men er ikke forpliktet til å anvende overlappingsmetoden på øremerkede finansielle 

eiendeler. En forsikringsgiver som anvender overlappingsmetoden, skal 

(a) omklassifisere mellom resultatet og andre inntekter og kostnader et beløp som ved slutten av rapporte-

ringsperioden gir et resultat for de øremerkede finansielle eiendelene som er det samme som om forsikrings-

giveren hadde anvendt IAS 39 på de øremerkede finansielle eiendelene. Det omklassifiserte beløpet er 

følgelig det samme som forskjellen mellom 

(i) det beløpet som presenteres i resultatet for de øremerkede finansielle eiendelene ved anvendelse av 

IFRS 9, og 

(ii) det beløpet som ville ha blitt presentert i resultatet for de øremerkede finansielle eiendelene dersom 

forsikringsgiveren hadde anvendt IAS 39, 

(b) anvende alle andre relevante IFRS-er på sine finansielle instrumenter, med unntak av tilfellene beskrevet i 

nr. 35B–35N, 39K–39M og 48–49 i denne standard. 

35C En forsikringsgiver kan velge å anvende overlappingsmetoden beskrevet i nr. 35B først når den anvender IFRS 9 

første gang, herunder når den anvender IFRS 9 etter tidligere å ha anvendt: 

(a) det midlertidige unntaket fra IFRS 9 beskrevet i nr. 20A, eller 

(b) bare kravene til føring av gevinster og tap på finansielle forpliktelser øremerket til virkelig verdi over 

resultatet i nr. 5.7.1 bokstav c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 og B5.7.5–B5.7.20 i IFRS 9.  
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35D En forsikringsgiver skal presentere det omklassifiserte beløpet mellom resultatet og andre inntekter og kostnader ved 

anvendelse av overlappingsmetoden 

a) i resultatet som en separat post, og 

b) i andre inntekter og kostnader som en separat bestanddel av andre inntekter og kostnader. 

35E Overlappingsmetoden kan anvendes for en finansiell eiendel dersom, og bare dersom, følgende kriterier er oppfylt: 

a) den blir målt til virkelig verdi over resultatet ved anvendelse av IFRS 9, men ville ikke ha blitt målt til virkelig verdi 

over resultatet i sin helhet ved anvendelse av IAS 39, og 

b) den innehas ikke innenfor rammen av en virksomhet som ikke er knyttet til kontrakter innenfor virkeområdet for 

denne standard. Eksempler på finansielle eiendeler som ikke oppfyller kriteriene for overlappingsmetoden, er 

eiendeler som innehas innenfor rammen av bankvirksomhet, eller finansielle eiendeler som innehas i fond tilknyttet 

investeringskontrakter som ligger utenfor virkeområdet for denne standard. 

35F En forsikringsgiver kan øremerke en finansiell eiendel som oppfyller kriteriene for overlappingsmetoden, når den velger 

å anvende overlappingsmetoden (se nr. 35C). Deretter kan den øremerke en finansiell eiendel som oppfyller kriteriene 

for overlappingsmetoden når, og bare når, 

a) eiendelen innregnes for første gang, eller 

b) eiendelen nylig har oppfylt kriteriet i nr. 35E bokstav b), noe som ikke har vært tilfellet tidligere. 

35G En forsikringsgiver kan øremerke finansielle eiendeler som oppfyller kriteriene for overlappingsmetoden, ved å anvende 

nr. 35F på hvert enkelt instrument. 

35H Når det er relevant, og når overlappingsmetoden anvendes på en nylig øremerket finansiell eiendel på grunnlag av  

nr. 35F bokstav b): 

a) eiendelens virkelige verdi på tidspunktet for øremerkingen skal være dens nye amortiserte balanseførte verdi, og 

b) den effektive renten skal fastsettes på grunnlag av eiendelens virkelige verdi på tidspunktet for øremerkingen. 

35I Et foretak skal fortsette å anvende overlappingsmetoden på den øremerkede finansielle eiendelen fram til den finansielle 

eiendelen blir fraregnet. Et foretak kan imidlertid 

a) fjerne øremerkingen av en finansiell eiendel dersom den finansielle eiendelen ikke lenger oppfyller kriteriet i nr. 35E 

bokstav b). Eksempelvis oppfyller en finansiell eiendel ikke lenger dette kriteriet når et foretak overfører eiendelen 

slik at den innehas innenfor rammen av bankvirksomhet, eller når et foretak opphører å være forsikringsgiver, 

b) ved begynnelsen av hver årsregnskapsperiode slutte å anvende overlappingsmetoden på alle øremerkede finansielle 

eiendeler. Et foretak som velger å slutte å anvende overlappingsmetoden, skal anvende IAS 8 for å regnskapsføre 

endringen i regnskapsprinsipper. 

35J Når et foretak fjerner øremerkingen av en finansiell eiendel i henhold til nr. 35I bokstav a), skal det omklassifisere 

saldoen som gjelder den finansielle eiendelen, fra akkumulerte andre inntekter og kostnader til resultatet som en 

omklassifiseringsjustering (se IAS 1). 

35K Dersom et foretak slutter å anvende overlappingsmetoden etter å ha foretatt valget i nr. 35I bokstav b), eller fordi det 

ikke lenger er forsikringsgiver, skal det deretter ikke anvende overlappingsmetoden. En forsikringsgiver som har valgt å 

anvende overlappingsmetoden (se nr. 35C), men som ikke har noen finansielle eiendeler som oppfyller kriteriene  

(se nr. 35E), kan senere anvende overlappingsmetoden når den har finansielle eiendeler som oppfyller kriteriene. 

Samspill med andre krav 

35L Nr. 30 i denne standard tillater en praksis som noen ganger beskrives som «skyggeregnskap». Dersom en forsikrings-

giver anvender overlappingsmetoden, kan skyggeregnskap få anvendelse. 

35M En omklassifisering av et beløp mellom resultatet og andre inntekter og kostnader ved anvendelse av nr. 35B kan få 

påfølgende virkninger med hensyn til å inkludere andre beløp i andre inntekter og kostnader, for eksempel inntektsskatt. 

En forsikringsgiver skal anvende de relevante IFRS-ene, for eksempel IAS 12: «Inntektsskatt», for å fastslå eventuelle 

slike påfølgende virkninger.  
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Førstegangsbruker 

35N Dersom en førstegangsbruker velger å anvende overlappingsmetoden, skal den omarbeide sammenligningsinformasjon 

for å gjenspeile overlappingsmetoden dersom, og bare dersom, førstegangsbrukeren omarbeider sammenlignings-

informasjon i samsvar med IFRS 9 (se E1–E2 i IFRS 1). 

… 

OFFENTLIGHET 

… 

Opplysninger om det midlertidige unntaket fra IFRS 9 

39B En forsikringsgiver som velger å anvende det midlertidige unntaket fra IFRS 9, skal gi opplysninger som gjør det 

mulig for brukere av finansregnskapet 

(a) å forstå hvordan forsikringsgiveren oppfyller kriteriene for å anvende det midlertidige unntaket, og 

(b) å sammenligne forsikringsgivere som anvender det midlertidige unntaket, med enheter som anvender  

IFRS 9. 

39C For å overholde nr. 39B bokstav a) skal en forsikringsgiver opplyse om at det anvender det midlertidige unntaket fra 

IFRS 9 og hvordan forsikringsgiveren på tidspunktet angitt i nr. 20B bokstav b) kom fram til at den oppfyller kriteriene 

for det midlertidige unntaket fra IFRS 9, herunder: 

a) dersom den balanseførte verdien av forsikringsgiverens forpliktelser som følger av kontrakter innenfor virkeområdet 

for denne standard (dvs. forpliktelsene beskrevet i nr. 20E bokstav a)), var mindre enn eller lik 90 prosent av den 

samlede balanseførte verdien av alle dens forpliktelser, arten og den balanseførte verdien av forpliktelsene forbundet 

med forsikring som ikke er forpliktelser som følger av kontrakter innenfor virkeområdet for denne standard (dvs. 

forpliktelsene beskrevet i nr. 20E bokstav b) og 20E bokstav c)), 

b) dersom prosentdelen av den samlede balanseførte verdien av forsikringsgiverens forpliktelser forbundet med 

forsikring i forhold til den samlede balanseførte verdien av alle dens forpliktelser var mindre enn eller lik 90 prosent, 

men høyere enn 80 prosent, hvordan forsikringsgiveren kom fram til at den ikke driver betydelig virksomhet som 

ikke er forbundet med forsikring, herunder hvilke opplysninger den tok i betraktning, og 

c) dersom forsikringsgiveren oppfylte kriteriene for det midlertidige unntaket fra IFRS 9 på grunnlag av en revurdering 

ved anvendelse av nr. 20G bokstav b): 

i) grunnen til revurderingen, 

ii) datoen da den relevante endringen i virksomheten fant sted, og 

iii) en detaljert beskrivelse av endringen i virksomheten og en kvalitativ beskrivelse av virkningen av denne 

endringen på forsikringsgiverens finansregnskap. 

39D Dersom et foretak ved anvendelse av nr. 20G bokstav a) kommer fram til at dets virksomhet ikke lenger hovedsakelig er 

forbundet med forsikring, skal det gi følgende opplysninger for hver rapporteringsperiode før det begynner å anvende 

IFRS 9: 

a) det faktum at foretaket ikke lenger oppfyller kriteriene for det midlertidige unntaket fra IFRS 9, 

b) datoen da den relevante endringen i virksomheten fant sted, og 

c) en detaljert beskrivelse av endringen i foretakets virksomhet og en kvalitativ beskrivelse av virkningen av denne 

endringen på foretakets finansregnskap. 

39E For å overholde nr. 39B bokstav b) skal en forsikringsgiver gi opplysninger om den virkelige verdien ved slutten av 

rapporteringsperioden og beløpet for endringen i virkelig verdi i løpet av perioden for følgende to grupper av finansielle 

eiendeler hver for seg: 

a) finansielle eiendeler med kontraktsvilkår som på bestemte tidspunkter fører til kontantstrømmer som utelukkende er 

betaling av hovedstol og utestående renter på hovedstol (dvs. finansielle eiendeler som oppfyller vilkåret i nr. 4.1.2 

bokstav b) og 4.1.2 A bokstav b) i IFRS 9), unntatt enhver finansiell eiendel som oppfyller definisjonen av holdt for 

omsetning i IFRS 9, eller som forvaltes og hvis inntjening vurderes på grunnlag av virkelig verdi (se B4.1.6 i IFRS 9),  
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b) alle finansielle eiendeler, unntatt dem som er angitt i nr. 39E bokstav a), det vil si enhver finansiell eiendel 

i) med kontraktsvilkår som på bestemte tidspunkter ikke fører til kontantstrømmer som utelukkende er betaling av 

hovedstol og utestående renter på hovedstol, 

ii) som oppfyller definisjonen av holdt for omsetning i IFRS 9, eller 

iii) som forvaltes og hvis inntjening vurderes på grunnlag av virkelig verdi. 

39F Når forsikringsgiveren gir opplysningene i nr. 39E, 

a) kan forsikringsgiveren anse den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen målt i henhold til IAS 39 for å 

være en rimelig tilnærming av dens virkelige verdi dersom forsikringsgiveren ikke er forpliktet til å gi opplysninger 

om dens virkelige verdi i henhold til nr. 29 bokstav a) i IFRS 7 (f.eks. kortsiktige kundefordringer), og 

b) skal forsikringsgiveren anvende det detaljnivået som er nødvendig for gjøre det mulig for brukere av finansregn-

skapet å forstå de finansielle eiendelenes kjennetegn. 

39G For å overholde nr. 39B bokstav b) skal en forsikringsgiver gi opplysninger om kredittrisiko, herunder betydelig kreditt-

risikokonsentrasjon, forbundet med de finansielle eiendelene beskrevet i nr. 39E bokstav a). En forsikringsgiver skal gi 

minst følgende opplysninger med hensyn til disse finansielle eiendelene ved slutten av rapporteringsperioden: 

a) for hver kredittrisikoklasse som definert i IFRS 7, de balanseførte verdiene i henhold til IAS 39 (for finansielle 

eiendeler målt til amortisert kost før justering for eventuelle verdifallsavsetninger), 

b) for de finansielle eiendelene beskrevet i nr. 39E bokstav a) som ikke har lav kredittrisiko ved slutten av rapporte-

ringsperioden, den virkelige verdien og den balanseførte verdien i henhold til IAS 39 (for finansielle eiendeler målt 

til amortisert kost før justering for eventuelle verdifallsavsetninger). Når det gjelder disse opplysningene, inneholder 

B5.5.22 i IFRS 9 de relevante kravene for å vurdere om kredittrisikoen for et finansielt instrument skal anses som 

lav. 

39H For å overholde nr. 39B bokstav b) skal en forsikringsgiver gi opplysninger om hvor en bruker av finansregnskapet kan 

innhente offentlig tilgjengelige IFRS 9-opplysninger som gjelder et foretak i konsernet som ikke inngår i konsernets 

konsernregnskap for den relevante rapporteringsperioden. Slike IFRS 9-opplysninger kan for eksempel innhentes fra 

offentlig tilgjengelige individuelle eller separate finansregnskaper for et foretak i konsernet som har anvendt IFRS 9. 

39I Dersom et foretak har valgt å anvende unntaket i nr. 20O fra særlige krav i IAS 28, skal foretaket opplyse om dette. 

39J Dersom et foretak har anvendt det midlertidige unntaket fra IFRS 9 ved regnskapsføring av sin investering i et tilknyttet 

foretak eller en felleskontrollert virksomhet ved hjelp av egenkapitalmetoden (se for eksempel nr. 20O bokstav a)), skal 

foretaket i tillegg til opplysningene som kreves i henhold til IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak», angi 

a) opplysningene beskrevet i nr. 39B–39H for hvert tilknyttet foretak eller hver felleskontrollert virksomhet som er 

vesentlig for foretaket. De beløpene som angis, skal være de som inngår i IFRS-finansregnskapet for det tilknyttede 

foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten, og skal gjenspeile eventuelle justeringer foretatt av foretaket ved 

anvendelse av egenkapitalmetoden (se B14 bokstav a) i IFRS 12) snarere enn foretakets andel av disse beløpene, 

b) de kvantitative opplysningene beskrevet i nr. 39B–39H samlet for alle enkeltstående tilknyttede foretak eller all 

felleskontrollert virksomhet som ikke er vesentlige for foretaket. Det samlede beløpet skal 

i) være foretakets andel av disse beløpene, og 

ii) for tilknyttede foretak angis atskilt fra det samlede beløpet for felleskontrollert virksomhet. 

Opplysninger om overlappingsmetoden 

39K En forsikringsgiver som anvender overlappingsmetoden, skal gi opplysninger som gjør det mulig for brukere av 

finansregnskapet å forstå 

(a) hvordan det samlede beløpet som er omklassifisert mellom resultatet og andre inntekter og kostnader i 

rapporteringsperioden, beregnes, og 

(b) virkningen av denne omklassifiseringen på finansregnskapet.  
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39L For å overholde nr. 39K skal en forsikringsgiver gi følgende opplysninger: 

a) det faktum at forsikringsgiveren anvender overlappingsmetoden, 

b) den balanseførte verdien ved slutten av rapporteringsperioden for finansielle eiendeler som forsikringsgiveren 

anvender overlappingsmetoden på, per klasse av finansielle eiendeler, 

c) grunnlaget for å øremerke finansielle eiendeler for overlappingsmetoden, herunder en forklaring på eventuelle 

øremerkede finansielle eiendeler som innehas utenfor rettssubjektet som utsteder kontrakter som hører inn under 

virkeområdet for denne standard, 

d) en forklaring på det samlede beløpet som er omklassifisert mellom resultatet og andre inntekter og kostnader i 

rapporteringsperioden, på en måte som gjør det mulig for brukere av finansregnskapet å forstå hvordan dette beløpet 

framkommer, herunder: 

i) det beløpet som presenteres i resultatet for de øremerkede finansielle eiendelene ved anvendelse av IFRS 9, og 

ii) det beløpet som ville ha blitt presentert i resultatet for de øremerkede finansielle eiendelene dersom forsikrings-

giveren hadde anvendt IAS 39, 

e) virkningen av omklassifiseringen beskrevet i nr. 35B og 35M på hver berørt post i resultatet, og 

f) dersom forsikringsgiveren i løpet av rapporteringsperioden har endret øremerkingen av finansielle eiendeler: 

i) det beløpet som er omklassifisert mellom resultatet og andre inntekter og kostnader i rapporteringsperioden 

med hensyn til finansielle eiendeler som nylig er øremerket for anvendelse av overlappingsmetoden (se nr. 35F 

bokstav b)), 

ii) det beløpet som ville ha blitt omklassifisert mellom resultatet og andre inntekter og kostnader i rapporte-

ringsperioden dersom øremerkingen av de finansielle eiendelene ikke var blitt fjernet (se nr. 35I bokstav a), og 

iii) det beløpet som er omklassifisert i rapporteringsperioden til resultatet fra akkumulerte andre inntekter og 

kostnader for finansielle eiendeler når øremerkingen er fjernet (se nr. 35J). 

39M Dersom et foretak har anvendt overlappingsmetoden ved regnskapsføring av sin investering i et tilknyttet foretak eller en 

felleskontrollert virksomhet ved hjelp av egenkapitalmetoden, skal foretaket i tillegg til opplysningene som kreves i 

henhold til IFRS 12, angi 

a) opplysningene beskrevet i nr. 39K–39L for hvert tilknyttet foretak eller hver felleskontrollert virksomhet som er 

vesentlig for foretaket. De beløpene som angis, skal være de som inngår i IFRS-finansregnskapet for det tilknyttede 

foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten, og skal gjenspeile eventuelle justeringer foretatt av foretaket ved 

anvendelse av egenkapitalmetoden (se B14 bokstav a) i IFRS 12) snarere enn foretakets andel av disse beløpene, 

b) de kvantitative opplysningene beskrevet i nr. 39K–39L bokstav d) og 39L bokstav f) samt virkningen av 

omklassifiseringen beskrevet i nr. 35B på resultatet og andre inntekter og kostnader samlet for alle enkeltstående 

tilknyttede foretak eller all felleskontrollert virksomhet som ikke er vesentlige for foretaket. Det samlede beløpet 

skal 

i) være foretakets andel av disse beløpene, og 

ii) for tilknyttede foretak angis atskilt fra det samlede beløpet for felleskontrollert virksomhet. 

… 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

Anvendelse av IFRS 4 sammen med IFRS 9 

Midlertidig unntak fra IFRS 9 

46. Ved «Anvendelse av IFRS 9: «Finansielle instrumenter» sammen med IFRS 4: «Forsikringskontrakter»» (endringer av 

IFRS 4), utstedt i september 2016, ble nr. 3 og 5 endret, og nr. 20A–20Q, 35A og 39B–39J samt overskriftene etter  

nr. 20, 20K, 20N og 39A ble tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene, som gjør det mulig for forsikringsgivere 

som oppfyller spesifiserte kriterier, å anvende det midlertidige unntaket fra IFRS 9 på årsregnskap som omfatter perioder 

som begynner 1. januar 2018 eller senere. 



Nr. 83/356 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.10.2019 

 

 

47. Et foretak som gir de opplysningene som kreves i henhold til nr. 39B–39J, skal anvende de overgangsbestemmelsene i 

IFRS 9 som er relevante for å kunne foreta de vurderingene som kreves for disse opplysningene. Tidspunktet for 

førstegangsanvendelse for dette formål skal anses som begynnelsen av den første årsregnskapsperioden som begynner  

1. januar 2018 eller senere. 

Overlappingsmetoden 

48. Ved «Anvendelse av IFRS 9 «Finansielle instrumenter» sammen med IFRS 4: «Forsikringskontrakter»», utstedt i 

september 2016, ble nr. 3 og 5 endret, og nr. 35A–35N og 39K–39M samt overskriftene etter nr. 35A, 35K, 35M og 39J 

ble tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene, som gjør det mulig for forsikringsgivere å anvende overlap-

pingsmetoden på øremerkede finansielle eiendeler ved førstegangsanvendelse av IFRS 9 (se nr. 35C). 

49. Et foretak som velger å anvende overlappingsmetoden, skal 

a) anvende denne metoden med tilbakevirkende kraft på øremerkede finansielle eiendeler ved overgangen til IFRS 9. 

Følgelig skal foretaket for eksempel innregne som en justering av åpningssaldoen for akkumulerte andre inntekter og 

kostnader et beløp som tilsvarer differansen mellom de øremerkede finansielle eiendelenes virkelige verdi fastsatt 

ved anvendelse av IFRS 9, og deres balanseførte verdi fastsatt ved anvendelse av IAS 39, 

b) omarbeide sammenligningsinformasjon for å gjenspeile overlappingsmetoden dersom, og bare dersom foretaket 

omarbeider sammenligningsinformasjon ved anvendelse av IFRS 9. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1989 

av 6. november 2017 

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(*) 

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 regnskapsstandarder og tolkninger 

som forelå 15. oktober 2008. 

2) Den 19. januar 2016 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal regn-

skapsstandard (IAS) nr. 12: «Inntektsskatt». Formålet med endringene er å presisere hvordan eiendeler ved utsatt skatt 

knyttet til gjeldsinstrumenter målt til virkelig verdi skal regnskapsføres. 

3) Samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at endringene av IAS 12 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) IASB fastsatte ikrafttredelsesdatoen for endringene av IAS 12 til 1. januar 2017. Bestemmelsene i denne forordning bør 

derfor få anvendelse med tilbakevirkende kraft for å sikre rettssikkerhet for de berørte utstederne og sammenheng med 

andre regnskapsstandarder fastsatt i forordning (EF) nr. 1126/2008. 

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 endres IAS 12: «Inntektsskatt» som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det første regnskapsåret som begynner etter  

1. januar 2017. 

Artikkel 3 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 9.11.2017, s. 84, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2019 av 8. mai 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). 

2019/EØS/83/51 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 6. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Innregning av eiendeler ved utsatt skatt for urealiserte tap 

(Endringer av IAS 12) 

Endringer av IAS 12: «Inntektsskatt» 

Nr. 29 endres, og nytt nr. 27A, 29A og 98G tilføyes. Et eksempel etter nr. 26 tilføyes også. Nr. 24, nr. 26 bokstav d), artikkel 27 

og 28 er ikke endret, men er tatt med for å lette henvisningen. 

Skattereduserende midlertidige forskjeller 

24 En eiendel ved utsatt skatt skal innregnes for alle skattereduserende midlertidige forskjeller i den utstrekning det 

er sannsynlig at det vil foreligge en skattepliktig inntekt som den skattereduserende midlertidige forskjellen kan 

utnyttes mot, med mindre eiendelen ved utsatt skatt er oppstått ved førstegangsinnregning av en eiendel eller 

forpliktelse i en transaksjon som 

(a) ikke er en virksomhetssammenslutning, og 

(b) som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig overskudd eller skattepliktig inntekt 

(skattemessig underskudd). 

For skattereduserende midlertidige forskjeller som er tilknyttet investeringer i datterforetak, filialer og 

tilknyttede foretak samt andeler i felleskontrollert virksomhet, skal imidlertid en eiendel ved utsatt skatt 

innregnes i samsvar med nr. 44. 

… 

26 Nedenfor følger eksempler på skattereduserende midlertidige forskjeller som fører til eiendeler ved utsatt skatt: 

a) … 

d) Visse eiendeler kan regnskapsføres til virkelig verdi eller verdireguleres uten at det foretas en tilsvarende justering av 

skattemessige grunner (se nr. 20). Det oppstår en skattereduserende midlertidig forskjell dersom eiendelens skatte-

messige verdi overstiger dens balanseførte verdi. 

Eksempel som illustrerer nr. 26 bokstav d) 

Identifisering av en skattereduserende midlertidig forskjell ved slutten av år 2: 

Foretak A kjøper for VE 1 000 ved begynnelsen av år 1 et gjeldsinstrument med en nominell verdi på VE 1 000 som 

forfaller til betaling om fem år, med en rente på 2 % som skal betales ved slutten av hvert år. Den effektive renten er  

2 %. Gjeldsinstrumentet måles til virkelig verdi. 

Ved slutten av år 2 er gjeldsinstrumentets virkelige verdi redusert til VE 918 VE som følge av en økning i markeds-

rentene til 5 %. Det er sannsynlig at foretak A vil motta alle de kontraktsregulerte kontantstrømmene dersom det 

fortsetter å inneha gjeldsinstrumentet. 

Eventuelle gevinster (tap) på gjeldsinstrumentet er skattepliktige (skattereduserende) først når de realiseres. Gevinster 

(tap) som oppstår ved salg eller når gjeldsinstrumentet forfaller, beregnes for skattemessige formål som differansen 

mellom det beløpet som mottas, og gjeldsinstrumentets opprinnelige anskaffelseskost. 

Den skattemessige verdien av gjeldsinstrumentet er følgelig dets opprinnelige anskaffelseskost. 

Forskjellen mellom gjeldsinstrumentets balanseførte verdi i foretak As balanseoppstilling på VE 918 og dets 

skattemessige verdi på VE 1 000 medfører en skattereduserende midlertidig forskjell på VE 82 ved slutten av år 2  

(se nr. 20 og 26 bokstav d)) uansett om foretak A forventer å gjenvinne gjeldsinstrumentets balanseførte verdi ved salg 

eller bruk, dvs. ved å inneha det og motta kontraktsregulerte kontantstrømmer, eller en kombinasjon av begge. 
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Dette skyldes at skattereduserende midlertidige forskjeller er forskjeller mellom en eiendels eller en forpliktelses 

balanseførte verdi i balanseoppstillingen og den skattemessige verdien som vil resultere i beløp som er fradrags-

berettiget ved beregning av skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd) for framtidige perioder, når den 

balanseførte verdien av eiendelen eller forpliktelsen gjenvinnes eller gjøres opp (se nr. 5). Foretak A får et fradrag 

som tilsvarer den skattemessige verdien av eiendelen på VE 1 000 ved beregning av skattepliktig inntekt (skattemessig 

underskudd) enten ved salg eller ved forfall. 

27 Reverseringen av skattereduserende midlertidige forskjeller fører til fradrag ved beregning av skattepliktige inntekter i 

framtidige perioder. Men økonomiske fordeler i form av reduserte skatteinnbetalinger vil bare tilflyte foretaket dersom 

det opptjener tilstrekkelig store skattepliktige inntekter som fradragene kan motregnes mot. Derfor innregner et foretak 

eiendeler ved utsatt skatt bare når det er sannsynlig at skattepliktige inntekter som den skattereduserende midlertidige 

forskjellen kan utnyttes mot, vil bli tilgjengelige. 

27A Når et foretak vurderer om skattepliktige inntekter som den skattereduserende midlertidige forskjellen kan utnyttes mot, 

er tilgjengelige, vurderer det om skattelovgivningen begrenser kildene til skattepliktige inntekter som foretaket kan gjøre 

fradrag mot ved reversering av den skattereduserende midlertidige forskjellen. Dersom skattelovgivningen ikke 

inneholder slike begrensninger, vurderer foretaket en skattereduserende midlertidig forskjell i kombinasjon med alle sine 

øvrige skattereduserende midlertidige forskjeller. Dersom skattelovgivningen begrenser muligheten til å utnytte tap til 

fradrag mot inntekt av en bestemt type, vurderes en skattereduserende midlertidig forskjell i kombinasjon med andre 

skattereduserende midlertidige forskjeller av passende type. 

28 Det er sannsynlig at en skattepliktig inntekt som en skattereduserende midlertidig forskjell kan utnyttes mot, vil være 

tilgjengelig når det er tilstrekkelige skatteøkende midlertidige forskjeller tilknyttet samme skattemyndighet og samme 

skattepliktige foretak som forventes å reversere 

a) i samme periode som den forventede reverseringen av den skattereduserende midlertidige forskjellen, eller 

b) i perioder som et skattemessig underskudd som oppstår av eiendelen ved utsatt skatt, kan tilbake- eller framføres til. 

Under slike omstendigheter innregnes eiendelen ved utsatt skatt i perioden da de skattereduserende midlertidige forskjel-

lene oppstår. 

29 Når det ikke er tilstrekkelige skatteøkende midlertidige forskjeller tilknyttet samme skattemyndighet og samme 

skattepliktige foretak, innregnes eiendelen ved utsatt skatt i den utstrekning 

a) det er sannsynlig at foretaket vil ha en tilstrekkelig skattepliktig inntekt som er tilknyttet samme skattemyndighet og 

samme skattepliktige foretak i samme periode som reverseringen av den skattereduserende midlertidige forskjellen 

(eller i de periodene som et skattemessig underskudd som oppstår av eiendelen ved utsatt skatt, kan tilbake- eller 

framføres til). Ved vurderingen av om foretaket vil ha tilstrekkelig skattepliktig inntekt i framtidige perioder,  

i) sammenligner foretaket de skattereduserende midlertidige forskjellene med framtidige skattepliktige inntekter 

eksklusive skattefradrag som følge av reverseringen av disse skattereduserende midlertidige forskjellene. Denne 

sammenligningen viser i hvilken grad framtidig skattepliktig inntekt er tilstrekkelig til at foretaket skal kunne 

trekke fra de beløpene som reverseringen av disse skattereduserende midlertidige forskjellene resulterer i, 

ii) ser foretaket bort fra skattepliktige beløp som oppstår av skattereduserende midlertidige forskjeller som forven-

tes å oppstå i framtidige perioder, fordi eiendeler ved utsatt skatt som følger av disse skattereduserende midler-

tidige forskjellene, selv vil kreve en framtidig skattepliktig inntekt for å kunne benyttes, 

b) foretaket har muligheter for skatteplanlegging som vil skape skattepliktige inntekter i egnede perioder. 

29A Estimatet av sannsynlig framtidig skattepliktig inntekt kan omfatte gjenvinning av noen av foretakets eiendeler til en 

verdi som overstiger deres balanseførte verdi, dersom det finnes tilstrekkelig bevis for at det er sannsynlig at foretaket vil 

oppnå dette. Når en eiendel måles til virkelig verdi, skal foretaket f.eks. vurdere om det finnes tilstrekkelig bevis for å 

fastslå at det er sannsynlig at foretaket vil gjenvinne eiendelen til en verdi som overstiger dens balanseførte verdi. Dette 

kan for eksempel være tilfellet når et foretak forventer å inneha et gjeldsinstrument med fast rente og motta de 

kontraktsregulerte kontantstrømmene. 

… 
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IKRAFTTREDELSE 

… 

98G Ved «Innregning av eiendeler ved utsatt skatt for urealiserte tap» (endringer av IAS 12), utstedt i januar 2016, ble nr. 29 

endret, og nytt nr. 27A, 29A samt eksempelet etter nr. 26 ble tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2017 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et 

foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. Et foretak skal anvende disse 

endringene med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige 

estimater og feil». Ved førstegangsanvendelse av endringen kan imidlertid endringen i åpningssaldoen for egenkapital i 

den tidligste sammenligningsperioden innregnes i åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller en annen bestanddel av 

egenkapitalen, alt etter hva som er relevant) uten å fordele endringen mellom åpningssaldoen for opptjent egenkapital og 

andre bestanddeler av egenkapitalen. Dersom et foretak benytter denne muligheten, skal det opplyse om dette. 

 __________  
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